30.01.2018
Lansare Proiect STAR ANTREPRENOR - UN START PENTRU
SUCCES
IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!

SC MEDILINE EXIM SRL în parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii
Rurale - ADCRvor implementa proiectul ’’STAR ANTREPRENOR - UN START PENTRU
SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!’’Cod proiect: 105896.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea gradului de informare si
constientizare a beneficiilor antreprenoriatului, ca alternativa viabila de ocupare,
la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia;
2. Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 380 participanti din
Regiunea Sud Vest Oltenia prin organizarea de programe de formare antreprenoriala
autorizate ANC;
3. Sprijinirea infiintarii, dezvoltarii si monitorizarii a 46 de noi afaceri in domenii non
agricole, in zona urbana din Regiunea Sud Vest Oltenia.
Criteriile de selectie a grupului tinta sunt:
Persoana care intentioneaza si isi deschideo afacere proprie non agricola in zona urbana din
regiunea Sud Vest Oltenia;
• are o vårsta de peste 18 ani, minim 12 clase, cu domiciliul / resedinta in regiunea Sud Vest
Oltenia;
• nu fac parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nici o forma de invatamånt si
nici nu au un loc de munca) cu vårsta intre 16 - 24 ani;
• nu beneficiaza de finantare prin alte proiecte finantate prin POCU care vizeaza acelasi tip de
activitati ca proiectul nostru;
• isi asuma responsabilitatile ce deriva din calitatea de membru al grupului tinta al proiectului;
• nu fac parte din echipa de proiect, nu este asociat sau angajat din cadrul beneficiarului sau
partenerului proiectului;
• nu este angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia si nici in relatii
de sot/sotie, afin sau ruda, påna la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului
de proiect sau partenerului acestuia.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti;
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea
mobilității lucrătorilor;
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare;
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol
din zona urbană;
Apel de proiect: România Start Up Plus;
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