Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți

Apelul pentru proiecte POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol
din zona urbană
Titlul proiectului: ”InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea SudMuntenia”
Contract: POCU/82/3/7/105825

Stimată doamnă / Stimate domnule Primar,

Universitatea Valahia din Târgoviște în calitate de beneficiar, împreună cu
partenerii săi Loop Operations S.R.L și Asociația pentru Promovarea Economiei
Cunoașterii este în plin proces de implementare a unui proiect ce conduce la dezvoltarea
zonelor urbane din Regiunea Sud-Muntenia.
Proiectul se intitulează ”InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat
responsabil în regiunea Sud-Muntenia” și este cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Unul dintre obiectivele specifice ale acestuia este susținerea înființării a 40 de
întreprinderi inovatoare și sustenabile, cu profil non – agricol, precum și crearea a cel
puțin 80 de noi locuri de muncă în zonele urbane din regiunea Sud-Muntenia.
La acest moment suntem în faza de evaluare a concursului planurilor de afaceri
depuse, urmând ca în perioada imediat următoare să oferim sprijin pentru inițierea
afacerilor, printr-un stagiu de practică (mentorat) adresat celor 40 de câstigători ai
concursului, ce vor beneficia de 40 de ore de practică în companii cu domenii de activitate
similare.
Ne adresăm instituției dumneavoastră, cu rugămintea de a ne oferi sprijin în
mediatizarea acestor acțiuni derulate în cadrul proiectului, deoarece sunteți una dintre
cele mai importante instituții publice cu un puternic impact în comunitatea pe care o
administrați.
Participarea în program în calitate de partener de practică, reprezintă o
oportunitate de a identifica noi parteneri. Totodată, aceștia vor avea inclus un profil de
business, ca antreprenor în cadrul Barometrului mediului de afaceri din regiunea SudMuntenia, publicație realizată la finalul proiectului.
Astfel, rugăm toți antreprenorii interesați să ne contacteze, trimițând pe adresa
de email: ingenius2018@yahoo.com, o scurtă prezentare a entitătii, deoarece mentorul
trebuie să aibă o expertiză relevantă și să desfășoare afaceri cu un cod CAEN din același
domeniu cu tânărul antreprenor, urmând ca noi sa-i contactăm ulterior pe cei ce
îndeplinesc această condiție după ce aflăm căștigătorii planurilor de afaceri.
Detalii suplimentare privind proiectul, vă sunt oferite la adresa: https://ingeniushub.eu/finantari/finantari-zona-sud/.

Pentru orice alte informații vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta atât la
adresa de email ingenius2018@yahoo.com, cât și la telefon 0727378078

Expert campanie de comunicare și
organizare evenimente de business
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