COMUNICAT DE PRESA
12.02.2018
Vești bune pentru viitorii antreprenori
din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț,
Suceava și Vaslui
Quanta Resurse Umane SRL și partenerul său Infoprob SRL anunță cu bucurie începerea
proiectului “START la Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E)”, ID: POCU/82/3/7/105269.
Proiectul a demarat în 16 ianuarie 2018, are o durată de implementare de 36 de luni
(16.01.2018 - 15.01.2021) și un buget total de 10.388.398,06 lei (din care 8.653.910,84 lei
contribuție Uniunea Europeană, 1.527.160,74 lei contribuție națională și 207.326,48 lei contribuție
proprie).

Scopul lui este facilitarea dezvoltării economice la nivelul Regiunii Nord-Est prin
încurajarea antreprenoriatului pentru 350 de persoane, susținerea înființării a 45 de
întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban și crearea a minimum 100 de noi locuri
de muncă.
Participanții din cele șase județe ale regiunii (Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Suceava și
Vaslui), care pot fi șomeri, angajați sau persoane inactive, vor beneficia de cursuri
intensive de formare în domeniul antreprenoriatului și de sprijin în realizarea planurilor de
afaceri.
În urma competiției planurilor de afaceri înscrise în proiect, cele mai bune 45 dintre ele
vor fi finanțate, în cadrul unor contracte de subvenție de tip ajutor de minimis, cu suma
de 138 709 lei fiecare. Prin participarea la stagii de practică și sesiuni de mentorat, cei 45
de antreprenori selectați își vor îmbunătăți competențele, crescând astfel rata de succes
a firmelor. Toate cele 45 de afaceri vor beneficia de monitorizare din partea unor
specialiști pe o perioada de 18 luni de la înființare.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:



Organizarea a 14 grupe de formare în competențe antreprenoriale;
Minimum 350 de persoane certificate în urma participării la formare;
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70 de premii în valoare de 1.000 de lei acordate celor mai buni participanți la
formare;
350 de planuri de afaceri întocmite și consolidate;
45 de planuri de afaceri selectate în vederea finanțării cu 138 709 lei fiecare;
45 de antreprenori cu competențe practice îmbunătățite în urma participării la stagii
de practică efectuate în întreprinderi cu profil similar (1.800 de ore de stagiu);
45 de antreprenori consiliați în vederea demarării afacerii (540 de ore de mentorat);
45 de firme înființate care beneficiază de monitorizare pe perioada a 18 luni de
activitate;
100 de locuri de muncă create și menținute;
1 Ghid - Sfaturi pentru tinerii antreprenori elaborat;
1 Centru de monitorizare și sprijin antreprenorial creat și funcțional.

Condiții obligatorii pentru participarea la proiect:








Vârsta peste 18 ani;
Domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural din judetele Bacău, Botoșani, Iași,
Neamț, Suceava sau Vaslui;
Absolvent cel puțin al învățământului obligatoriu;
Nu se încadrează în categoria NEETs (persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de
ani, care nu lucrează, nu își continuă studiile și nu urmează un parcurs de formare
profesională);
Nu are calitatea de asociat majoritar în structura altor societăți comerciale;
Interes în vederea înființării unei afaceri cu profil non-agricol, în mediul urban, în
oricare din cele 6 județe, cu minimum două locuri de muncă create.

Persoana de contact:
Octavian Costea, manager proiect, tel. 0727 623 119, e-mail: proiect@quanta.com.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați site-ul www.fonduri-ue.ro.
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