INVITAȚIE
Bucuresti, 09.03.2018
“Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Centru prin acces la finanţare –
DEMOFIN – CENTRU”,
Cod SMIS POCU/82/3/7/105544
S.C. EGIS ROMÂNIA S.A. are plăcerea de a vă invita la evenimentul de informare despre
proiectul “Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Centru prin acces la finanţare –
DEMOFIN – CENTRU”, POCU/82/3/7/105544, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Evenimentul va avea loc în data de 23.03.2018, ora 10.00, în Mun. Sibiu, Hotel Ibis, Calea
Dumbrăvii 2-4.
Proiectul este implementat de S.C. EGIS ROMANIA S.A., în calitate de beneficiar, împreună cu
ASOCIATIA AGROM - RO, în calitate de partener.
Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea dezvoltării de activităţi independente la nivelul
Regiunii de dezvoltare Centru, in vederea promovării unor locuri de muncă durabile si a unui mediu
economic stabil la nivel regional.
Proiectul urmărește să instruiască în antreprenoriat un număr de 450 de persoane cu domiciliul
sau reședinta în Regiunea Centru, atât în mediul urban cât și în mediul rural. Cele 450 de persoane sunt
împărțite în sub-categoriile eligibile conform prezentului apel, și anume angajati (150), inclusiv persoane
care desfașoară o activitate independentă, dar și persoane inactive (300), inclusiv studenți
înmatriculați în sistemul de învățământ superior, persoane casnice etc. Toate persoanele incluse în
grupul țintă vor fi selectate în baza criteriului principal, și anume manifestarea directă a interesului pentru
demararea unei activități independente non-agricole în mediul urban. Vârsta acestor persoane trebuie să
fie de cel puțin 18 ani, iar din cele 450 de persoane, cel puțin 35 % vor fi femei, distribuite inegal în rândul
categoriilor de persoane vizate.
În urma parcurgerii cursurilor de antreprenoriat, vor fi selectați un număr de 54 viitori antreprenori,
pentru a primi o finanțare nerambursabilă de până la 149.359 lei, pe baza planurilor de afaceri depuse ce
vizează înființarea unor Societăți Comerciale în mediul URBAN.
Pentru confirmarea participării și pentru informații suplimentare ne puteți contacta la
telefon 021 312 24 48, sau e-mail: manuela.copcea@egis-romania.com
Cu stimă,
Manager proiect,
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