INVITAȚIE
Avem plăcerea de a vă invita să participați la evenimentul de informare organizat în
cadrul proiectului „START SUSTENABIL PENTRU AFACERI INOVATIVE!”, co-finanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa
prioritară 3. „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea Ocupării
prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, Componenta 1.
„Romania Start Up Plus”.
Proiectul este implementat de către Camera de Comerț și Industrie a României, în
parteneriat cu Camera de Comerț Industrie și Agricultură Mehedinți, Camera de Comerț și
Industrie Gorj și Asociația de Dezvoltare “EQ”.
Obiectivul general al proiectului vizează promovarea culturii antreprenoriale și
dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale pentru un număr de 400 de
persoane din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, încurajarea antreprenoriatului
și ocupării pe cont propriu. Proiectul va contribui la înființarea și subvenționarea cu
maxim 40.000 euro nerambursabili a 60 de noi afaceri, dezvoltarea lor durabilă și la
crearea a minim 120 locuri de muncă.
Grupul țintă al proiectului include 300 de șomeri si persoane inactive, 100 persoane care
au un loc de muncă, înființează o afacere non-agricolă și creează minim 2 locuri de muncă
în mediul urban al județelor Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj și Vâlcea.
Evenimentul va avea loc marti, 8 mai 2018, începând cu ora 16.00, la Hotel Flormang,
Craiova si are ca obiectiv oferirea de informații detaliate despre modalitățile de înscriere
și participare la activitățile proiectului, etapele de parcurs, condițiile eligibilitate și de
accesare a subvenției nerambursabile pentru înființarea afacerii.
În speranţa că veţi fi alături de noi la acest eveniment, pentru informaţii suplimentare vă
rugăm să ne contactați la armaselu.sabin@yahoo.com , telefon 0752236789 – persoană de
contact Armășelu Sabin – Coordonator zonal-Partener 1, Camera de Comerț si Industrie
Mehedinți.
Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la eveniment.
Cu stimă,
Armășelu Sabin
Coordonator zonal P1
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