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Proiectul START UP 4 U, ID:POSDRU/176/3.1/S/149612, cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
este implementat de Asociația Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și
Cultură (Beneficiar), în parteneriat cu Mondo Consultanță (Partener 1), APDRP - Asociația
pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat (Partener 2) și Fair Best Invest (Partener 3).
Proiectul se derulează în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia (județele Dolj, Gorj,
Olt, Mehedinți și Vâlcea), pe o durată de 10 luni și se înscrie în Axa Prioritară 3 „Creșterea
adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție 3.1.
„Promovarea culturii antreprenoriale”.

OBIECTIVE
Obiectivul general al proiectului este furnizarea de programe de formare profesională și
activități integrate, în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale și manageriale
pentru îmbunătățirea performanței și crearea de noi afaceri în regiunile Sud-Vest Oltenia și
București-Ilfov.
Obiective specifice:
OS1. Dezvoltarea atitudinii pozitive față de cultura antreprenorială prin acțiuni de promovare
a activităților și rezultatelor proiectului;
OS2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin furnizarea de formare profesională și
activități integrate;
OS3. Stimularea ocupării pe cont propriu prin furnizarea de servicii de sprijin și asistență
pentru înființarea și dezvoltarea de noi afaceri;
OS4. Înființarea și dezvoltarea de întreprinderi START UP.

FINANȚARE
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.195.887,50 lei, din care 163.917,75 lei

reprezintă contribuția Beneficiarului și 8.031.969,75 lei - asistență financiară nerambursabilă.

GRUP ȚINTĂ
Proiectul vine în întâmpinarea persoanelor care doresc să inițieze o activitate pe cont
propriu, dar nu au capital, din regiunile București-Ilfov sau Sud-Vest Oltenia, fiind vizate
județele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți și Vâlcea. Grupul ţintă eligibil este format din:
·
·

persoane cu vârstă peste 18 de ani, care doresc să inițieze o activitate
independentă;
persoane din categoria de vârstă 18-25 ani, înmatriculaţi în învăţământul superior.

În implementarea activităţilor, Beneficiarul și partenerii vor respecta următoarele condiţii:
·
·
·

vor implementa un program de formare în domeniul antreprenoriatului pentru un
grup ţintă de minim 400 de persoane;
din totalul grupului ţintă participant la programul de formare, cel puţin 50% va fi
reprezentat de persoane din categoria de vârstă 18-25 ani, înmatriculaţi în
învăţământul superior;
din numărul de cursanți pregătiți pentru inițierea unei afaceri, 200 sunt femei.

Rezultate și indicatori
·
·
·
·
·
·

400 de membri ai grupului țintă vor intra într-un program de formare profesională pentru
dobândirea de competențe și cunoștințe antreprenoriale necesare dezvoltării unei
afaceri, cu certificare ANC;
400 de membri ai grupului țintă vor fi consiliați și sprijiniți în vederea inițierii unei afaceri;
50 de idei de afaceri vor fi selectate și subvenţionate în cuantum de maxim 25.000 euro,
fiecare;
cel puțin 100 de locuri de muncă vor fi create (cel puțin 2 pentru fiecare afacere inițiată și
dezvoltată);
2 Centre anteprenoriale de sprijin pentru afaceri deja existente vor fi dezvoltate și 2 noi
Centre anteprenoriale de sprijin pentru afaceri pentru inițierea afacerilor vor fi înființate în
regiunile de implementare ale proiectului;
conceptul de antreprenoriat de tip START UP va fi promovat prin diseminarea
rezultatelor și a indicatorilor atinși în proiect.

