Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
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
Titlul proiectului ” A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie”
Contract: POCU/89/3/7/107667

STIMATĂ DOAMNĂ / STIMATE DOMN
Avem onoarea de a vă invita să participați la Conferința de lansare a
proiectului POCU/89/3/7/107667, cu titlul ”A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj,
Atitudine, Siguranta, Ambitie!”, care va avea loc în data de 19.10.2017, ora
12.30, în sala de conferințe a HOTELULUI ALESIA, LOCALITATEA CORUNCA,
CALEA SIGHISOAREI, NR. 397, JUDETUL MURES.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
2014 – 2020, fiind implementat de SC UNIC SPORTS SRL – Solicitant, în parteneriat cu:
- ASOCIATIA "PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN ÎNTREPRINDERILE MICI SI
MIJLOCII SUCEAVA
- PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
- ASOCIATIA PATRONILOR SI MESERIASILOR DIN JUDETUL CLUJ
- ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI
Proiectul ” A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie!” are ca scop cresterea
ocuparii in regiunea CENTRU, NORD EST, NORD VEST SI SUD EST prin stimularea participarii pe piața
muncii a persoanelor cu potential antreprenorial si crearea unui program regional integrat de incurajare si
sprijin tehnico-financiar pentru infiintarea si dezvoltarea de noi intreprinderi in mediul urban.
Prin acest proiect ne propunem sa sustinem si sa cream premisele dezvoltarii sustenabile si
durabile ale antreprenoriatului in regiunile CENTRU,NORD EST,NORD VEST,SUD EST prin:
formarea a 630 de persoane (competente antreprenoriale)
sprijinirea infiintarii a 76 de afaceri
crearea a 152 de locuri de munca
demersuri de promovare a antreprenoriatului, implicare a actorilor importanti in crearea unui mediu
de afaceri proprice dezvoltarii afacerilor in regiune, asistenta si consiliere in implementarea planurilor de
afaceri, monitorizare permanenta si sustinere financiara.
sprijin financiar de maxim 178.120 lei pentru 76 de afaceri

Asigurându-vă că, prezenţa Dvs. ne-ar onora, vă rugăm să ne confirmaţi
participarea, până în data de 18.10.2017 orele 14.00, la tel. 0365882004 sau
0747133135, 0747133136 sau la adresa de e-mail diaspora.acasa@unicsports.ro.
Cu deosebita consideratie,
CRISAN IOANA MARIA
Manager proiect

