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INVITAŢIE
Avem ptăcerea de a vă invita să participaţi La evenimentut de informare organizat în
cadrut proiectutui ,,START SUSTENABIL PENTRU AFACERI INOVATIVE!”, co-finanţat din
Fondut SociaL European prin ProgramuL Operaţionat CapitaL Uman 2014
2020, Axa
prioritară 3. „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivut specific 3.7. ,,Cre~terea Ocupării
prin susţinerea întreprinderitor cu profil non-agricol din zona urbană”, Componenta 1.
,,Romania Start Up Plus”.
Proiectul este imptementat de către Camera de Comerţ ~i Industrie a României, în
parteneriat cu Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Mehedinţi, Camera de Comerţ ~i
Industrie Gorj ~i Asociaţia de Dezvottare “EQ”.
Obiectivut generat at proiectutui vizează promovarea cuLturii antreprenoriate şi
dezvottarea cuno~tinţetor şi abitităţilor antreprenoriate pentru un număr de 400 de
persoane din judeţele Dotj, Gorj, Mehedinţi, Ott ~i Vâtcea, încurajarea antreprenoriatului
~i ocupării pe cont propriu. Proiectut va contribui ta înfiinţarea şi subvenţionarea cu
maxim 40.000 euro nerambursabiti a 60 de noi afaceri, dezvottarea tor durabită şi la
crearea a minim 120 Locuri de muncă.
GrupuL ţintă al proiectutui incLude 300 de şomeri si persoane inactive, 100 persoane care
au un bc de muncă, înfiinţează o afacere non-agricotă şi creează minim 2 tocuri de muncă
în mediut urban at judeţetor Mehedinţi, Dotj, Ott, Gorj ~i Vâtcea.
Evenimentul va avea loc joi, 22 martie 2018, începând cu ora 11.00, la sediul
Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Mehedinti , str. Smârdan, nr. 29, Drobeta
Turnu Severin si are ca obiectiv oferirea de informaţii detatiate despre modalităţile de
înscriere si participare ta activităţite proiectutui, etapete de parcurs, condiţiite
etigibititate ş~ de accesare a subvenţiei nerambursabite pentru înfiinţarea afacerii.
În speranţa că veţi fi alături de noi ta acest eveniment, pentru informaţii suptimentare vă
rugăm să ne contactaţi la secretariat@cciamh.ro, tetefon/fax: 0252.310280/0252.312736
persoană de contact MireLa Tudorescu Coordonator activităţi-Partener 1, Camera de
Comerţ, Industrie si AgricuLtură Mehedinţi.
Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră ta eveniment.
Cu stimă,
Coordonator activitati P1,
Mireta TUDORESCU
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