UNIUNEA EUROPEANĂ

PROIECTUL ”MIZIL START UP PLUS”
COD SMIS 106535
DENUMIRE BENEFICIAR: ORAŞUL MIZIL
PARTENERI: RESUM CONSULTING S.R.L. și TES BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.,
OBIECTIV GENERAL:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea antreprenorialului şi gradului de ocupare în Regiunea Sud Muntenia, prin furnizarea cursurilor de
formare antreprenorială pentru 300 de persoane fizice eligibile, sprijinirea înfiinţării a 36 de întreprinderi non-agricole în mediul urban din Regiunea Sud
Muntenia (minim 2 în fiecare judeţ) şi angajarea a cel puţin 72 de persoane.
OBIECTIVE SPECIFICE
1. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, prin derularea de cursuri de formare antreprenorială pentru un număr de 300 de persoane fizice eligibile
din Sud Muntenia, din cele 330 de persoane selectate. În urma parcurgerii cu succes a cursurilor de formare antrerenorială, absolvenţii vor primi
diplome de absolvire recunoscute de Autoritatea Naţională pentru Calificări.
2. Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi competitiv, prin realizarea a 300 de planuri de afaceri după un model standard (1 plan elaborat de fiecare
cursant). Planurile de afaceri vor intra în competiţie, finalizându-se prin selectarea a 36 de planuri de afaceri câştigătoare.
3. Consolidarea capacităţilor antreprenoriale, prin sprijinirea înfiinţării a 36 de întreprinderi non-agricole în zona urbană din Regiunea Sud Muntenia,
minimum 2 întreprinderi în fiecare judeţ. Sprijinul va consta în acordarea unui ajutor de minimis de max. 40.000 Euro/întreprindere, în vederea
susţinerii costurilor de înfiinţare şi implementare a afacerilor descrise în plan.
4. Creşterea gradului de ocupare în Regiunea Sud Muntenia, prin angajarea unui număr de minimum 72 de persoane în întreprinderiile înfiinţate în
cadrul proiectului (2 persoane de fiecare întreprindere), în termen de 6 luni de la data semnării contractului de subvenţie. Numărul minim de persoane
angajate va fi menţinut pe toată durata contractului de finanţare.
5. Promovarea temelor orizontale – dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi nediscriminare, prin implementarea de acţiuni care vizează în mod direct
respectarea mediului înconjurător, aplicând principiile: reducem, reutilizăm, reciclăm şi educăm.
6. Promovarea temelor secundare – emisii scăzute de CO2, inovare socială, TIC, cercetare şi inovare, prin accesarea de către toţi cursanţii, în cadrul
cursurilor de formare, a echipamentelor şi serviciilor informatice (calculator, Internet), în vederea efectuării modulului de practică.
INDICATORI
Denumire indicator

Unitate de

Valoare

măsură

ţintă

Indicatori prestabiliţi de rezultat
Locuri de muncă create şi existente urmare a sprijinului primit de

număr

72

număr

36

număr

300

şomeri&inactivi/persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului
IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului
Indicatori prestabiliţi de realizare
Persoane care beneficiază de sprijin
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 10.656.130,04 lei
VALOAREA COFINANŢĂRII ASIGURATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ: 8.949.501,37 lei
VALOAREA ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL NAŢIONAL: 1.545.527,96 lei
VALOAREA COFINANŢĂRII ELIGIBILE A BENEFICIARULUI: 161.100,72 lei
DATA ÎNCEPERII PROIECTULUI: 11.01.2018
DATA FINALIZĂRII PROIECTULUI: 10.01.2021
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