UNIUNEA EUROPEANĂ

Data: 21.11.2018
DEPUNERE PLANURI DE AFACERI ÎN CADRUL PROIECTULUI ”MIZIL START UP PLUS”
ORAŞUL MIZIL, în parteneriat cu RESUM CONSULTING S.R.L. și TES BUSINESS
SOLUTIONS S.R.L., implementează proiectul ”MIZIL START UP PLUS”, co-finanţat din Fondul Social
European, prin Programul Operațional Capital Uman.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea antreprenorialului și creşterea 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 și angajarea a cel puţin 72 de persoane.
În perioada 22.11.2018 – 06.12.2018 pot depune solicitări de finanţare persoane care nu au participat la
cursurile de formare antreprenoriale din cadrul proiectului, dar sunt interesate de finanţarea propriilor planuri
de afaceri ce vor fi implementate în Regiunea Sud Muntenia, respectiv în Oraşul Mizil (judeţul Prahova) sau în
oraşele din judeţe din Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman.
Detaliile cu privire la proiect, criteriile de eligibilitate şi selecţie, metodologia de selecţie a planurilor
de afaceri sunt prezentate pe site-ul proiectului www.mizil-start-up-plus.ro, secţiunea “Documentele
proiectului”, “Metodologie detaliată de selecţie planuri de afaceri”.
Subliniem că numărul de planuri de afaceri depuse de persoane care nu au participat la programul de
formare antreprenorială din cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din totalul de persoane ale căror
planuri de afaceri vor fi finanțate în cadrul proiectului MIZIL START UP PLUS.
Proiectul este gestionat în județul Prahova de către Orașul Mizil, în județele Dâmbovița și Ialomița de
RESUM CONSULTING S.R.L., iar în județele Argeș, Călărași, Giurgiu și Teleorman de TES BUSINESS
SOLUTIONS S.R.L. Datele de contact sunt prezentate mai jos.
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Mizil, jud. Prahova

Ploieşti, jud. Prahova

Sector 5, Bucureşti

Telefon/fax: 0244-250551

Telefon: 0764-444565

Telefon: 021-4100224

E-mail: primaria@primaria-mizil.ro

E-mail: resum_consulting@yahoo.com

E-mail: office@tescont.eu

Persoană de contact:

Persoană de contact:

Persoană de contact:

Petronela STURZ

Daniela CHIRIŢĂ

Raluca ACHIM

Manager proiect

Coordonator activitate

Coordonator activitate

