"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi
și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect: Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru
POCU/82/3/7/105275

Cod activitate/subactivitate: A6/A6.5

COMUNICAT DE PRESA
Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară – SINDALIMENTA, în calitate
de solicitant împreuna cu partenerii SC Abeona și Formare Managerială în Turism – FMT,
implementează proiectul ”Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru”
care se desfășoară, așa cum și numele o spune, în județele Brașov, Covasna, Harghita,
Mureș, Alba și Sibiu. Activitățile au început în ianuarie 2018 și se vor finaliza în ianuarie 2021.
Obiectivul general vizat constă în creșterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piața
muncii și dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 750 de persoane, prin furnizarea unor
măsuri integrate de antreprenoriat, orientate pe creșterea mobilității și a gradului de ocupare
a persoanelor șomere, inactive, inclusiv a înființării și dezvoltării unor activități independente
non-agricole, în scopul creării de noi locuri de muncă durabile în zonele urbane din regiunea
de implementare Centru, iar unul dintre obiectivele specifice vizează dezvoltarea performantă
și creșterea sustenabilității a 90 de întreprinderi, generarea unui management performant și
consolidarea sectorului antreprenorial la nivel regional.
În cadrul proiectului ”Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru”, derulat
și la nivelul județului Covasna, au fost deja înființate până în acest moment 4 afaceri în zona
urbană. Pentru antreprenorii deținători ai acestor afaceri este prevăzută desfășurarea unui
eveniment de tipul „schimb de bune practici”, la care am invitat şi actori relevanți ai mediului
de afaceri din judeţul Covasna.
Dezbaterea se va desfășura marţi, 10 decembrie 2019, la Hotel Parc din Sfântu Gheorghe,
Str. Gabor Aron, nr. 12-14, în intervalul 15:00-18:00.
Temele dezbatute vor fi:




Transferul de bune practici identificate la nivelul județului
Oferirea de sprijin și asigurarea pârghiilor de inovare în mediul antreprenorial județean
Încurajarea cooperării antreprenorilor cu marile întreprinderi din județ




Încurajarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivel județean
Oferirea de soluții concrete la preocupările antreprenorilor din județul Covasna etc.

Avem deosebita placere sa va invitam si să vă alăturați demersului nostru. Vă rugăm să
ne comunicați participarea la adresa de mail: proiect@abeonaturism.ro sau la telefon
0743710004.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare interes,

Cu apreciere,
Administrator
Bibicioiu Sorin

