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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
Titlu proiect
START UP pentru Regiunea Sud-Est
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105554

NEWSLETTER NR. 9/18.02.2020 - 17.05.2020
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:



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 contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, s-a
evaluat percepția antreprenorilor cu privire la stadiul afacerii lor pentru
următoarea perioadă;



S-a menținut legătura prin intermediul canalelor de comunicare la distanță
cu beneficiarii ajutorului de minims care și-au manifestat temerile privind
dificultățile în a menține locurile de muncă create sau în a menține locurile
de muncă create la normele asumate prin planul de afaceri;



S-a evaluat impactul și feedback-ul din partea participanților la evenimentul
privind schimbul de bune practici organizat în Mun. Buzău, Jud. Buzău, în
data de 20.02.2020;



S-au centralizat și analizat documentele de raportare lunară a
întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis, respectiv: rapoartele
lunare ale beneficiarilor ajutorului de minimis și evidența cheltuielilor în
cadrul întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis;



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 propus măsuri pentru a susține mediul antreprenorial, pentru a analiza
principalele nevoi ale acestora, dar și pentru a înțelege dificultățile cu care
beneficiarii ajutorului de minimis se confruntă în contextul generat de
epidemia cu virusul COVID-19;



S-a pregătit organizarea evenimentului privind schimbul de bune practici
în mediul online, ce se va susține în data de 31.05.2020 la nivelul Jud.
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Tulcea, unde vor avea loc prezentări, exerciții, grupuri de discuții, sharing
pe mai multe tematici.


S-a organizat o conferință web ce a avut ca tematică “Dezvoltarea și
aplicarea unor cunoștințe antreprenoriale”, eveniment facilitat prin
intermediul mijloacelor electronice de comunicare, având ca scop
primordial
încurajarea/dezvoltarea
spiritului
antreprenorial
prin
diseminarea de bune practice.

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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