"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
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
Titlu proiect: START – Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile
POCU/82/3/7/105266

Data: 22.02.2021

COMUNICAT DE PRESĂ
FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, în calitate
de Beneficiar, în parteneriat cu S.C. EURO-LINK CONSULTANTS SRL, ASOCIAȚIA CLUBUL
SPORTIV "AQUA 1969 BAIA MARE" și ASOCIAȚIA MEGLINE, au finalizat implementarea
proiectului:
START – Șansă pentru antreprenori și afaceri durabile
POCU/82/3/7/105266
Valoarea totală a proiectului: 19.190.157,77lei
Valoarea cofinanțării UE: 16.262.674,37 lei
Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020 și s-a desfășurat pe o perioadă de 36 luni (04 ianuarie 2018 - 03 martie 2021) în
regiunea Nord-Vest la nivelul județelor Bihor, Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare şi
Sălaj.
Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe
piața muncii și dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 660 persoane prin furnizarea unor măsuri
integrate de antreprenoriat, orientate pe creșterea mobilității și a gradului de ocupare a persoanelor
șomere, inactive, inclusiv a înființării și dezvoltării unor activități independente non-agricole în scopul
creării de noi locuri de muncă durabile în zonele urbane din regiunea de implementare Nord-Vest,
dezvoltarea performantă și creșterea sustenabilității a 80 de întreprinderi.
Rezultatele finale ale proiectului:
 6 campanii de informare privind avantajele, posibilitățile de acces si beneficiile participării la
programul de îmbunătățire a competentelor din domeniul antreprenorial organizate;
 844 persoane fizice din regiunea Nord-Vest selectate in GT pentru cursul de formare
antreprenoriala si monitorizate, fiind vizate 277 persoane șomere si persoane inactive si 567
persoane care au un loc de munca si doresc sa înființeze o afacere in scopul creării de noi locuri de
munca la nivelul regiunii Nord-Vest;

 665 persoane certificate in urma participării la cursurile de formare antreprenoriala;
 1 concurs de selecție a celor mai relevante idei de afaceri organizat la nivelul regiunii Nord-Vest;
 80 planuri de afaceri selectate in vederea acordării ajutorului de minimis (subvenții/microgranturi) pentru înființarea/dezvoltarea de start-up-uri non-agricole in zona urbana a regiunii NordVest;
 80 persoane participante la stagii de practica in întreprinderi;
 80 persoane din regiunea Nord-Vest (respectiv cel puțin 2 persoane in fiecare din cele 6
județe ale regiunii) beneficiare ale serviciilor inovatoare/personalizate de consiliere/consultanta
antreprenoriala;
 12 ateliere de lucru cu tematici in domeniul antreprenoriatului organizate;
 79 întreprinderi/IMM (potrivit art.2, alin.1 si 2 din Legea nr. 346/2004) non-agricole înființate in
mediul urban (sediu social/punct de lucru) din regiunea Nord-Vest beneficiare ale ajutorului de
minimis necesar implementării planurilor de afaceri selectate spre finanțare;
 79 contracte de subvenție semnate;
 6 târguri județene de cariera la nivelul regiunii Nord-Vest organizate in vederea asigurării
accesului resurselor umane la oferta locurilor de munca in cadrul IMM beneficiare ale ajutorului de
minimis;
 6 schimburi de bune practici intre persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate si alți
actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional organizate;
 74 IMM-uri funcționale la finalul perioadei de sustenabilitate;
 208 persoane angajate in cadrul celor 74 IMM-uri funcționale;
 1 parteneriat de business la nivelul regiunii Nord-Vest încheiat;
 1 strategie sustenabila de dezvoltare a antreprenorialului si de extindere a activității
întreprinderilor/firmelor înființate prin finanțare din fonduri europene in regiunea Nord-Vest
realizata.
Vă invităm la conferința de închidere a proiectului “START – Șansă pentru antreprenori și
afaceri durabile”, POCU/82/3/7/105266 ce va avea loc online în data de 25.02.2021, începând cu
ora 17:00 prin conectare la link-ul:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88914299665?pwd=Nzd1RjduV0p0L1NCTW9SVzgxbjFCQT09
Meeting ID: 889 1429 9665
Passcode: 820625

Cu stima,
Dragoș Frumosu,
Manager proiect
fsia@rdsmail.ro

