Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

Nr. 102/16.05.2018

Catre,
Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Tulcea
Prin prezenta va informăm că ASOCIATIA AI INCREDERE cu sediul/domiciliul în
Tulcea, str.Meduzei, nr.2, bl.19, sc.B, ap.15, înregistrată în Registrul Asociatiilor și Fundatiilor
sub numărul 1240/327/2013 din 28.02.2013, cod fiscal 31311430, telefon 0752149797, în
calitate de partener al proiectului “START UP PLUS 2016 – Antreprenori de succes în Regiunea
Sud –Est”, nr. POCU/82/3/7/106079, va instiintam ca activitatea de informare a publicului
cu privire la programul de formare antreprenoriala – A 1.1, continua.
Proiectul urmareste creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol
din zona urbană deoarece cuprinde în tot ansamblul său acțiuni complexe ce vizează: sprijin
pentru creșterea accesului și participării la activități independente, antreprenoriat si înființarea
de 44 întreprinderi noi (start-up-uri) – intreprinderi cu profil non agricol, contribuind la creșterea
gradului de ocupare - prin ocuparea a minim 90 persoane. Prin intermediul proiectului,
intreprinderile nou create vor reprezenta o sursă de invovare și schimbare care va stimula
cresterea productivitatii și a competitivității economice din regiune.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020
Proiectul se implementează în regiunea Sud-Est pe o perioadă de 27 luni.
Grupul țintă al proiectului este format din persoane fizice (șomeri, persoane inactive,
persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de
muncă) care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:
a. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
b. îsi au resedința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud-Est;
În vederea implementării proiectului vă informam ca in ziua de marti 22.05.2018, ora
17.00, in locatia de pe str. Balizei nr. 54, Centrul Multifunctional „APROAPE DE TINE”
va avea loc un eveniment de informare a publicului cu privire la programul de formare
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antreprenoriala din cadrul proiectului START UP PLUS 2016 – Antreprenori de succes în
Regiunea Sud –Est”, nr. POCU/82/3/7/106079.
Va invitam sa participati la acest eveniment si sa faceti cunoscut persoanelor interesate,
actiunea avand ca scop informarea si eventual inscrierea in grupul tinta.
In cadrul evenimentului de informare se vor prezenta oportunitatile oferite de
programul de formare antreprenorila precum si de sprijinul financiar nerambursabil
acordat prin intermediul proiectului.
In speranta ca veti putea fi alaturi de noi la acest eveniment, va multumim anticipat si
va asiguram de toata consideratiunea noastra.

Va asteptam,
Coordonator Proiect,
Visterineanu Bogdan

