
                                                                                         
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara 6. Educație și competențe  

Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de 

muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea Vest 

Contract POCU/829/6/13/140553 

 

 
           

      

 

              Beneficiar                                                                      Partener 1                                             Partener 2  

 
FEDERAȚIA GALURILOR URBANE, vă invită să ne fiți pateneri și să informăm studenții din cadrul 

instituției pe care o reprezentați, referitor la oportunitățile de dezvoltare, care să îi sprijine pentru o 
mai bună pregătire în carieră, raportate la concurența reală de pe piața muncii. 

 
Prezentare proiect „Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea Vest” 

 
Obiectivul general al proiectului „Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea 

Vest” îl reprezintă consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în 
domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive 
bazată pe cunoaștere, prin promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților la nivelul regiunii 
Vest, respectiv din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.  

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin implementarea de activități de formare 
antreprenorială, selecție de planuri de afaceri, organizare și derulare de activități de tip întreprinderi 
simulate, efectuare de stagii de practică, consiliere/consultanță/mentorat ulterior finalizării 
procesului de selecție a planurilor de afaceri, înființarea unui număr de 13 întreprinderi în regiunea 
Vest, care vor fi finanțate cu câte 100.000 euro, monitorizarea implementării planurilor de afaceri și 
asigurarea sustenabilității întreprinderilor nou-create și finanțate în cadrul proiectului.  

Beneficiile proiectului: 
➢ Participare gratuită la curs de formare profesională acreditat ANC cu durata de 40 ore; 

➢ Acordarea unei subvenții pentru fiecare absolvent al cursurilor, în valoare de 200 RON; 

➢ Participarea gratuită la o selecție de planuri de afaceri; 

➢ Consiliere gratuită pentru inițierea și dezvoltarea de afaceri pentru persoanele ale căror 

planuri de afaceri au fost selectate la finanțare; 

➢ Acordarea de 13 scheme de ajutor de minimis nerambursabile pentru implementarea 

planurilor de afaceri. Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere 

sprijinită este de 100.000 € (484.350 lei), reprezentând maxim 100% din cheltuielile eligibile. 

➢ Monitorizarea gratuită a implementării și sustenabilității planului de afaceri.  

Proiectul „Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea Vest” este rezultatul 
parteneriatului format din CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VASLUI, în calitate de 
Lider, G.S. TRAINING SERV SRL și FEDERATIA GALURILOR URBANE, în calitate de Membrii. 
 
Președinte, 
Cătălin TIUCH 


		2022-02-23T12:36:52+0200
	Catalin Tiuch




