27.04.2012

COMUNICAT DE PRESA
Lansare proiect POSDRU ID 88012 - “Promovarea
antreprenoriatului in mediul rural”

Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare din
Bucuresti, in parteneriat cu Primaria Comunei Vaideeni, Primaria
Comunei Costesti si S.C. Logicons S.A. implementeaza in judetul
Valcea, incepand cu data de 2.04.2012, proiectul “Promovarea
antreprenoriatului in mediul rural”.
Proiectul se va derula pe o perioada de 19 luni si este cofinantat
din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste in oameni!”.
Proiectul este construit in cadrul Axei Prioritare 5, „Promovarea masurilor
active de ocupare”, pe Domeniul Major de Interventie 5.2 „Promovarea
sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste
dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”.
Obiectivul general al proiectului consta in promovarea
antreprenoriatului si formarea profesionala pentru somerii din mediul
rural, in functie de nivelul de educatie si interese cu scopul imbunatatirii
calitatii resurselor umane in zonele rurale si in vederea facilitarii
accesului la ocupare in activitati non-agricole.

Obiectivul general al proiectului va fi realizat prin indeplinirea
urmatoarelor obiective specifice:
- informarea si consilierea a 140 de someri tineri cu privire la
importanta calificarii, importanta studiilor si importanta initiativelor
antreprenoriale in functie de oportunitatile zonei;
- informarea privind potentialul zonei de interes si avantajele unor
initiative antreprenoriale pentru un numar de 140 someri tineri prin
organizarea de vizite de informare la firme cu activitate profitabila
propice arealului;
- formarea a 119 someri tineri in domeniul antreprenorial si in
calificarea operator introducere/prelucrare si validare date, cursuri
finalizate cu diplome recunoscute la nivel national;
- sprijinirea persoanelor din mediul rural in vederea dezvoltarii unor
activitati antreprenoriale prin infiintarea a doua Centre de Suport
Antreprenorial;
- elaborarea si editarea unui Ghid de bune practici in antreprenoriat;
- testarea abilitatii a 140 de someri tineri de a elabora o idee de
afaceri fezabila si premierea celor mai bune 30 de idei, in vederea
punerii lor in practica.

Pentru informatii suplimentare, accesati http://proiecteuropean.eduinfo.ro/

Date de contact:

Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare
Adresa: Str. Garlei nr.1B, sector 1, Bucuresti

Telefon: 0721 896 006
Email: office@edu-info.ro
Persoana de contact: Loredana PREDESCU – manager de proiect

