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EȘTI PREGĂTIT SĂ DEVII ANTREPRENOR? 
 

Dacă dorești să îți dezvolți afacerea proprie, proiectul nostru poate fi 
primul pas și cel mai important pentru tine. 

 

Proiectul nostru se adreseaza acelor persoane care doresc sa isi creeze propriul loc de munca, in 

Regiunea Vest, si sa isi inceapa o afacere finantata 100% din fonduri europene. 

 
CENTRADE DIRECT, in parteneriat cu European Academy si cu Asociatia APOPSE din Grecia va invita sa 
faceti parte din proiectul nostru, respectiv sa beneficiati de: 

• Curs gratuit de Competente Antreprenoriale 
• Programe de mentorat 
• Practica de specialitate 
• Finantare de pana la 40.000 de EURO pentru punerea in aplicare a planului de afaceri 
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Sunt cautate 310 persoane care sa participe la activitatile proiectului si care sa intruneasca cumulativ 
urmatoarele conditii: 

• Sa aiba domiciliul sau resedinta intr-unul din judetele: Arad, Timis, Hunedoara sau Caras 
Severin (urban sau rural) 

• Sa aiba varsta intre 18-64 de ani 
• Sa nu faca parte din categoria NEETs (tineri pana in 24 de ani, care nu au un loc de munca, 

nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala) 
• Sa fie angajat sau somer sau persoana inactiva 
• Sa doreasca sa inceapa o afacere pe cont propriu, in mediul urban din Regiunea Vest 

 
Proiectul isi propune ca din fiecare judet aferent Regiunii Vest sa participe la cursurile de formare 
antreprenoriala cate cel putin 20 de persoane. 
 
Cursul de competente antreprenoriale va va face sa parcurgeti urmatoarele capitole importante:  

• Identificarea ideii de afacere si a formei legale de organizare a afacerii 
• Finantele afacerii 
• Marketingul afacerii 
• Planificarea si dezvoltarea afacerii 
• Elaborarea unui plan de afaceri 
• Dezvoltarea durabila 

 
Următoarele tipuri de idei de afaceri NU sunt eligibile:  

• pescuit și acvacultură;  
• producția primară de produce agricole;  
• prelucrarea și comercializarea produselor agricole;  
• export către țări terțe sau către state membre;  
• achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri;  
• care condiționează utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate. 

 
 
Trimiteti un mesaj cu datele dvs.de contact și cu intenția ta de a va înscrie în proiect la adresa de email: 

start.antreprenorial@gmail.com. 
Noi va vom contacta pentru a va transmite informațiile necesare privind înscrierea în acest proiect. 
 
 


