INVITAȚIE
Stimate Domn / Stimată Doamnă,
CENTRUL DE CALCUL-SA, împreună cu parteneriul său Asociația EURO<26 vă invită să
participați la cel de-al III-lea EVENIMENT DE INFORMARE din cadrul proiectului “Sprijin pentru
competitivitate socială în regiunea Sud-Vest”- Cod SMIS 2014+: 128721
Locul de desfășurare:
Casa de Cultura a Studenților
Strada Eugeniu Carada nr.10
Localitatea : CRAIOVA / Județul Dolj
Data de desfășurare : 18.02.2020
Ora de începere a evenimentului: 14:00
Acest eveniment face parte din suita de evenimente de informare a publicului asupra elementelor specifice ale
proiectului, cu accent pe oportunitatile oferite si principalele conditii pentru a beneficia de acestea, organizate
de Administratorul schemei pentru entitati ale economiei sociale - Centrul de Calcul SA Targu-Jiu, în parteneriat
cu Asociatia EURO <26 Bucuresti. În cadrul acestuia, se vor transmite care sunt conditiile necesare participarii in
Grupul Tinta al proiectului, care sunt conditiile de participare la cursurile de formare in antreprenoriat social si
beneficiile aduse de acestea, care vor fi conditiile minime de obtinere a finantarii pentru infiintarea de
intreprinderi, care sunt beneficiile pentru comunitatea in care se va derula proiectul( cresterea competitivitatii,
crearea de locuri de munca, cresterea nivelului de trai etc.).
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1
Imbunatatirea competentelor in domeniul antreprenoriatului social pentru 112 persoane care intentioneaza sa
infiinteze o afacere prin parcurgerea unui program de formare profesionala in antreprenoriat social.
2. OS2
Imbunatatirea cunostintelor practice in domeniul antreprenoriatului pentru 21 persoane ale caror planuri de
afaceri au fost selectate spre a fi finantate prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere ulterior
finalizarii procesului de selectie precum si asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor sociale
ce vor fi finantate cu ajutor de minims.
3. OS3
Cresterea sanselor de reusita in afaceri pentru 21 de intreprinderi nou create prin acordarea de sprijin financiar,
consiliere,consultanta si consultanta in demararea si dezvoltarea afacerii.
Evenimentul face parte din seria celor 5 evenimente de informare, ce vor fi organizate la nivelul judetelor de
implementare ale regiunii Sud Vest, ce vor include si distribuirea de materiale de informare si promovare privind
activitatile proiectului.
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