Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Axa prioritara 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie: 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: „Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri
sustenabile şi competitive pe piaţa europeană -SMART START” Cod contract: POSDRU /176 / 3.1 /S /150689

INVITATIE
Consortiul proiectului SMART START
va invita la evenimentul de lansare a proiectului:
„Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile
şi competitive pe piaţa europeană”,
care va avea loc miercuri, 8 aprilie 2015
Evenimentul se adreseaza persoanelor peste 18 ani care doresc sa initieze o activitate
independenta, cu preponderenta tineri intre 18-25 ani inmatriculati in invatamantul superior.
Proiectul propus ofera solutii concrete, fezabile pentru generarea unui numar crescut de afaceri
sustenabile, prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale ale tinerilor intreprinzatori.
Grupul tinta vizat de proiect este format din 400 persoane. Aceste persoane participa la programe
integrate de consiliere, fiind instruite in domeniul antreprenorial, prin cursuri de formare profesionala, in
vederea dezvoltarii competentelor necesare initierii unei afaceri. Va fi organizata o competitie deschisa
de idei de afaceri, in urma careia 40 de planuri de afaceri vor fi subventionate in cuantum de
maxim 25.000 euro fiecare, infiintandu-se 40 de noi intreprinderi in regiunile de implementare ale
proiectului, Bucuresti Ilfov si Sud Vest Oltenia- cu judetele Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti.
Parteneriatul proiectului cuprinde un Institut de Cercetari organizat ca si societate comerciala
(SC IPA.SA – coordonator de proiect), cu experienta de peste 50 ani in domeniul programelor de
Cercetare, Dezvoltare, Inovare, un Centru de cercetari, studii, analize, consultanta, proiecte si formare
profesionala (CSIMM), o Asociatie profesionala a entitatilor din domeniul inovarii si transferului
tehnologic (AROTT – Craiova) si un ONG cu caracter educaţional, social, cultural şi ştiinţific,
Asociația de marketing a studenților din România ( AMA România).
Participand la acest eveniment, veti avea posibilitatea de a fi inclus in grupul tinta al proiectului,
beneficiind gratuit de cursuri de formare, consiliere, asistenta, post-asistenta si sprijin pentru
initierea de afaceri si ocuparea pe cont propriu.
Va invitam sa participati la evenimentul ce va avea loc miercuri, 8 aprilie 2015, la Crystal Tower
Bucuresti, sala conferinte et. 1, Bdul Iancu de Hunedoara nr. 48( intersectia Caderea Bastiliei cu
Stefan Cel Mare), incepand cu ora 9:30, conform agendei anexate.
Confirmarea participarii se va face astfel:
pentru Bucuresti - la tel 021 318 00 20 , 021 318 00 23, 021 318 00 32 –SC IPA.SA;
pentru zona SV Oltenia: IPA Craiova(0722350 648,tel /fax:0251418882) ; AROTT(0736835883)

Manager de proiect,
Florian UDRESCU

AGENDA

CONFERINTA SMART START

Miercuri, 8 aprilie 2015, Crystal Tower Bucuresti, sala conferinte et. 1, Bdul Iancu de Hunedoara


nr.48( intersectia Caderea Bastiliei cu Stefan Cel Mare)

09:30 – 10:00 Inregistrarea participantilor
10:00 – 10:30 Prezentarea proiectului SMART START; SC IPA SA / AMA
10:30 - 11:00 Prezentarea participantilor si implicarea acestora in proiect(fiecare participant)
11:00 - 11:30 Activitati de consiliere, asistenta, sprijin pt. initerea de afaceri; activitati de
formare profesionala – AMA/ CSIMM
11:30 – 12:00 Discutii; pauza de cafea
12: 00 – 12: 30 Schema de ajutorare si stimulare pt initierea de noi afaceri; activitati de asistare
si consiliere pentru sustenabilitatea planurilor de afaceri selectate; domenii de interes ale
proiectului – SC IPA.SA /AROTT

12: 30 – 13:00 Povesti de succes in domeniul tinerilor antreprenori- AROTT
13:00 – 14:00 Discutii libere. Intrebari si raspunsuri. Prezentarea modalitatilor de inscriere
in grupul tinta si a modului de realizare a consilierii si indrumarii. Toti partenerii
14:00- 15:00 Eveniment social; masa de pranz

