Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: ”Locuri de muncă pentru toți”
Operațiunea 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana”
Titlu proiect: „ Start la antreprenoriat”
Cod SMIS: 105478
Beneficiar: Asociația ”Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România”

Informare privind desfăşurarea de
Evenimente de promovare
JUDEȚUL Dolj
Dacă ai vârsta minimă de 18 ani, ai domiciliul/reşedinţa în Regiunea de
Sud-Vest, vrei să înfiinţezi o afacere non-agricolă în zona urbană a Regiunii de
Sud-Vest, pentru care poţi primi o finanţare de până la 35.000 de euro, şi te aflii
într-una dintre categoriile următoare: studenţi, masteranzi, doctoranzi,
șomeri/persoane inactive, angajați sau întreprinzători, te asteptăm:
-în data de 24 aprilie 2018, începând cu ora 11:00, la sediul Liceului Matei
Basarab din Craiova, Judetul Dolj.
-în data de 25 aprilie 2018 începând cu ora 17:00, la sediul Restaurantul
Flora din Filiasi, Judetul Dolj.
Astfel, în cele doua locatii va avea loc evenimentul de informare şi
promovare a proiectului ”Start la antreprenoriat” – proiect cofinanţat prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de
muncă pentru toţi”, desfăşurat pe o perioadă de 36 de luni, printr-un parteneriat
între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”,
Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor – ADRA
România, Asociaţia DOMINOU şi Asociaţia Centrul Metropolitan de Resurse
Umane CRUM.
Prin acest proiect se urmăreşte creşterea ocupării în rândul a 74 de
persoane prin înfiinţarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele
urbane din Regiunea de Sud-Vest a României.
De asemenea, instruirea a 300 de persoane, dintre care 20 vor fi din
Judeţul Olt, va reprezenta un plus la nivel de investiţie în capital uman pe
termen lung deoarece educaţia are efecte în timp, putând produce modificări cu
privire la modalitatea de raportare la piaţa muncii.

