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Axă prioritară
3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic
8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității
lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific
3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
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START UP pentru Regiunea Sud-Est
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NEWSLETTER NR. 7/18.08.2019 - 17.11.2019
PRIVIND PROIECTUL “START UP pentru
Regiunea Sud-Est” POCU/82/3/7/105554
Avem deosebita plăcere de a vă anunța stadiul de implementare al proiectului
“START UP pentru Regiunea Sud-Est”, ce acoperă mediul urban din județele
Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea.
Proiectul se desfășoară în perioada 18.01.2018-17.02.2021, și are ca obiectiv
general creșterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piața muncii și
dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 620 persoane prin furnizarea unor
măsuri integrate de antreprenoriat, orientate pe creșterea mobilității și a gradului
de ocupare a persoanelor șomere, inactive, care au un loc de muncă și doresc să
înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv a înființării și
dezvoltării unor activități independente non-agricole în scopul creării de noi locuri
de muncă durabile în zonele urbane din regiunea de implementare Sud-Est. În cadrul
proiectului, se urmărește crearea oportunităților de a accede la informații privind
accesul și participarea la programul de inițiere în competențe antreprenoriale.
Beneficiarul proiectului este Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane, implementat în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR
EDUCATION (P1), Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale –
PRO VOCAȚIE (P2), și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” (P3),
proiectul „START-UP pentru Regiunea Sud-Est” este cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
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STADIUL ACTUAL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI
Acţiuni majore:


A fost realizată de către experții proiectului metodologia privind activitatea
de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea Sud-Est și
transferul de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au
fost selectate și alți actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel
județean/regional, aceasta are ca fundament eminamente esențial
dezvoltarea atitudinii pozitive față de cultura antreprenorială regională,
încurajarea antreprenoriatului, identificarea elementelor fundamentale
necesare dezvoltării durabile a propriilor afaceri, creșterea gradului de
conștientizare privind sprijinul și inovarea în mediul antreprenorial,
încurajarea cooperării tehnico-economice a antreprenorilor cu marile
întreprinderi, precum și dezvoltarea unei reprezentări puternice și eficiente
a intereselor celor 75 noi antreprenori pe plan județean/regional;



S-au întreprins acţiuni care au vizat supervizarea, verificarea,
monitorizarea, evaluarea modului şi stadiului implementării activităților de
încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea Sud-Est și
transferul de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au
fost selectate și alti actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel
județean/regional, în vederea influenţării atitudinii şi comportamentului
segmentului de grup țintă;



S-au efectuat demersuri privind implementarea procedurii de raportare în
mediul extern şi intern astfel încât să fie evitate disfuncţii privind circulaţia
informaţiilor şi monitorizarea procesului de culegere a datelor şi
informaţiilor de la experții implicați pe parcursul acestei perioade;



Coordonarea unor acțiuni-suport pentru funcționarea și desfășurarea
activității pentru întreprinderile nou înființate, beneficiare ale ajutorului
de minimis, prin contact telefonic sau e-mail, discuții, dezbateri, pe
parcursul acestei perioade, respectiv: analiza/ verificarea stadiului
calendarului de implementare planurilor de afaceri aferente
întreprinderilor nou înființate, beneficiare ale ajutorului de minimis,
analiza/ verificarea documentelor de achiziție și a respectării cerințelor
(potrivit legislației specifice în vigoare) și propunerea de decontare a
acestora către admnistratorul schemei de minimis, analiza/ verificarea
documentelor de angajare a personalului în cadrul întreprinderilor nou
înființate;
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S-au desfășurat vizite de lucru și monitorizare (deplasări directe la sediul
social/ punctul de lucru) pentru identificarea stadiului și asigurarea
funcționării întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis;



În perioada de referință s-au purtat discuții privind desfășurarea celor 6
schimburi de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au
fost selectate și actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel
județean/regional, cum ar fi:
potențiali colaboratori din mediul de afaceri la nivel județean;
reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice locale/județene (consilii
locale/județene);
reprezentanți ai camerelor de comerț și industrie;
reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale;
reprezentanți ai ONG din aria de interes care au că obiectiv ocuparea forței
de muncă și incluziunea socială (după caz);
alte persoane relevante.
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În data de 09.11.2019, s-a susținut în Mun. Galați, evenimentul privind
schimbul de bune practici, unde au avut loc prezentări, exerciții, grupuri
de discuții, sharing pe următoarele teme:
Cauzele pentru care eșuează multe dintre inițiativele antreprenoriale și
modalitățile de evitare;
Soluțiile propuse în teoriile de antreprenoriat modern pentru diminuarea
riscului eșecului;
Condiții necesare pentru a avea succes în business;
Adaptarea și convertirea propriei activități în una de succes;
Secretul generării unor afaceri globale;
Identificarea de soluții în afaceri;
Tehnici și instrumente utile în managementul afacerii;
Pivotarea inteligență a afacerii și momentul potrivit de acțiune.

Informaţii suplimentare asupra proiectului şi asupra stadiului de implementare al
acestuia se pot obţine vizitând website-ul proiectului: www.info-jobs.ro și pagina
de facebook: www.facebook.com/startupregiuneasudest .
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