Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Titlul proiectului: Implementare SDL Șeica Mică. Număr contract: POCU/303/5/2/130159/10.07.2020

Anunţ selectie grup tinta pentru cursurile
organizate în cadrul programului de formare antreprenorială
Primăria Comunei Șeica Mică împreună cu Parteneri: Școala Gimnazială Șeica Mică,
S.C. Formarom S.R.L, Asociația pentru Sprijin în Management și Antreprenoriat ASMA
implementează
proiectul Implementare
SDL
Șeica
Mică,
număr
contract:
POCU/303/5/2/130159/10.07.2020, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Unul dintre obiectivele generale ale proiectului constă în dezvoltarea antreprenoriatului prin
formarea de antreprenori, sprijinirea înfiinţării de afaceri şi oferirea unui suport financiar, sub
forma de granturi, pentru 10 planuri de afaceri, în valoare de 25.000 EUR fiecare.
În prezent se selectează grupul țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul
programului de formare antreprenorială
Scopul cursului de competenţe antreprenoriale este de a dezvolta cultura şi spiritul
antreprenorial prin formare profesională în antreprenoriat, oferindu-le astfel şansa de a iniţia o
afacere.
Cursul va fi conceput într-o manieră interactivă, ce răspunde în timp real la necesităţile de
informare, fixare, analiză şi reflecţie ale participanţilor, astfel încât la sfârşitul lui, aceştia să
fie în măsură să realizeze un plan de afaceri coerent şi bine documentat. Beneficiile ce vor fi
obţinute în urma participării la cursul de competenţe antreprenoriale sunt reprezentate de:
creşterea culturii antreprenoriale la nivelul comunităţii marginalizate, creşterea abilităţilor
participanţilor de a transforma ideile de afaceri în acţiuni concrete prin furnizarea
informaţiilor referitoare la mediul de afaceri şi oportunităţile existente în vederea înfiinţării,
organizării şi derulării unei afaceri de succes. La finalul sesiunii de instruire, participantii vor
sustine un examen in fata comisiei de examinare formata din reprezentanti ai partenerilor si
vor raspunde la un test grila. Pe baza unor planuri de afaceri elaborate in cadrul sesiunilor de
formare, precum si in baza testului grila, participantii vor fi certificati ANC in Competente
Antreprenoriale. In cadrul programului de formare minim 12 ore din cele 40 vor fi dedicate
pregatirii practice a cursantilor. In cadrul orelor de pregatire practică, cursantii isi vor pregati
planurile de afaceri pe care le vor sustine in fata Comisiei de evaluare. Toti participantii la
cursuri vor putea sa isi transmita planurile de afaceri pentru selectarea lor in vederea acordarii
finantarii.
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Candidații vor fi înregistrați în grupul țintă al proiectului, cu condiția depunerii
dosarului complet de înscriere, dosar care va cuprinde în mod obligatoriu:
 Declaratie de apartenenta la grupul tinta, semnata (Anexa 1);
• Declaratie pe propria raspundere privind disponibilitatea de participare la activitatile
proiectului (Anexa 2)
• Chestionar individual (Anexa 3)
• Declarație-acord privind prelucrarea datelor personale, semnată (Anexa 5);
• Declarație pe proprie răspundere de evitare a dublei finanțări, semnată (Anexa 4);
• Formular de înregistrare în grupul țintă, completat integral, semnat (Anexa 8);
• Copie după diplome/documente de studii/adeverințe
• Copie a cărții de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este
cazul);
• Adeverință
care
atestă
statutul
pe
piața
muncii
(adeverință
de
elev/student/șomer/angajat/asociat/administrator într-o firmă) sau declarație pe propria
răspundere.

Selecţia participanţilor în grupul ţintă al proiectului se va realiza în funcţie de:
 criteriile de selecție a grupului țintă stabilite prin Cererea de finanțare, respectiv:
- să aibă vârsta peste 18 ani;
- să aibă domiciliul sau reședința în Comuna Seica Mica;

Persoanele interesate să participe la cursurile organizate în cadrul programului de formare
antreprenorială, se pot înscrie la adresa pocuseicamica@gmail.com, cu specificarea numelui
şi prenumelui, date de contact.
Persoană de contact: Baciut Cristina, Expert grup tinta tel: 0744.256.200

