Startup Activator - finanțări nerambursabile de 160.000 lei
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în colaborare cu Primăria Municipiului
Roman, organizează, în cadrul proiectului Startup Activator POCU/82/3/7/105020, un curs
gratuit de competențe antreprenoriale, ce poate aduce participanților o finanțare nerambursabilă
de 160.000 lei. Cursul se va desfășura în municipiul Roman, în cea de a doua jumătate a lunii
august și va avea o durată de 40 de ore (în 5 zile de weekend). Persoanele interesate sunt
rugate să completeze un scurt chestionar online http://bit.ly/Roman_inscriere, urmând să fie
contactate de echipa proiectului pentru detalii legate de locație și data începerii.
Proiectul Startup Activator este finanțat din Fondul Social European prin Programul
Capital Uman 2014-2020 și implementat în Regiunea Nord-Est în perioada ianuarie 2018ianuarie 2021, în parteneriat cu Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din
Romania (Lider) și Consiliul Județean Neamț.
„Startup Activator” își propune încurajarea antreprenoriatului prin susținerea înființării de
întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană din Regiunea Nord-Est. Prin proiect vor fi
selectate 500 de persoane (angajați, persoane care au o afacere, șomeri, persoane inactive,
studenți) din Regiune, care vor participa la cursuri gratuite de dezvoltare a competențelor
antreprenoriale și care vor avea posibilitatea să participe la un concurs de planuri de afaceri în
urma căruia primele 75 de planuri, în ordinea punctajului obținut la evaluare, vor fi finanțate cu
160.000 lei fiecare (finanțare 100% nerambursabilă).
“Proiectul Startup Activator este o șansă pe care persoanele interesate să își deschidă o
afacere în mediul urban nu trebuie să o rateze. Cei care vor aplica la concursul de planuri de
afaceri și vor obține finanțarea nerambursabilă vor primi 75% din suma în avans, ceea ce
constituie un sprijin considerabil. Suma poate fi folosită atât pentru achiziția de echipamente cât
și pentru plata salariilor” declară Vasile Asandei Directorul General al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est.

