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Obiectivul general al proiectului

Facilitarea inserției pe piața muncii a absolvenților
de învățământ terțiar în corelare cu nevoile pieței
muncii prin susținerea înințării a 22 de întreprinderi
cu profil non-agricol în Regiunea Nord-Est.
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• Curs acreditat de antreprenoriat
• Absolvenții vor primi o subvenție de 200 lei
• Finanțăm 22 de afaceri din domenii competitive * 58 mii Euro.

Domenii finanțabile:

• Turism și ecoturim
• Textile și pielărie
• Lemn și mobilă
• Industrii creative
• Industria auto și componente
• Tehnologia informațiilor și telecomunicații
• Procesarea alimentelor și băuturilor

Grupul țintă al proiectului este format din 341 de persoane:

• studenți înmatriculați în anul de studii de licență 2, 3, 4 sau 5 sau la master în orice an de studii.
• doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi).

Membrii grupului țintă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

• Au vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani;
• Au domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Nord-Est;
• Fac parte din una dintre categoriile menționate mai sus.

Cum obțin cei 58 mii de euro?

• Pas 1 – înscrierea în grupul țintă 
• Pas 2 – cursul de antreprenoriat acreditat: învățați cum să scrieți un plan de afaceri, pentru a obține punctajul maxim
• Pas 3 – depunerea planului de afaceri
• Pas 4 – semnarea contractului de subvenție
• Pas 5 – implementarea afacerii cu finanțare nerambursabilă gratuită, suport gratuit din partea echipei de proiect

Persoană de contact: Irina GUȚU: +40 753 057 750; innovate@eastmarketing.ro
Detalii găsiți pe www.eastmarketing.ro

• Sănătate și produse farmaceutice
• Energie și management de mediu
• Bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii
• Construcții
• Fabricarea materialelor de construcții
• Activități profesionale, științifice și tehnice 
• Distribuție


