
VIITORUL TĂU ÎN
ANTREPRENORIAT

soluție pentru o carieră de succes
 
 

Există multe aspecte pe care trebuie să le iei în considerare
atunci când pornești la drum, dar cel mai important este să fii

deschis la nou. Dacă ești curios cum poți să-ți înființezi un
Start-up și să beneficiezi de finanțare până în 54.000 Euro,

citește în continuare.

Ce trebuie să știi?
 
Ca să te poți înscrie în proiect trebuie
să îndeplinești câteva condiții:

ești student (minim anul 2),
masterand sau doctorand
ai domiciliul sau reședința în
România



nu ești înscris în alt
proiect finanțat prin programele
România Startup Plus, Sprijin
pentru înființarea de întreprinderi
sociale, SES Rural sau Innotech
Student;
nu ai participat la cursuri de
formare Competențe
antreprenoriale finanțate prin
Fondul Social European.

PASUL 2
Participi la un program
de formare în domeniul

antreprenoriatului.
Cursul are 5 module, iar
dacă obții certificatul de

absolvire primești
o subvenție de 225

Lei.

PASUL 3
Participi la competiția de
planuri de afaceri. Dacă
proiectul tău este ales
(min 23 întreprinderi)
poți obține finanțare

nerambursabilă de până
la 54.000 Euro.

BONUS
Dacă participi la activitățile întreprinderii simulate și la
stagiul de practică (minim 90% prezență) vei primi o

subvenție în cuantum de 750 lei.

ÎNSCRIE-TE AICI

 

https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=420a5a16f189929140900543c&id=9241bbe54b&e=37b4c3501e


Știm că sunt multe informații și drumul până la final
poate întâmpina provocări, dar te asigurăm că suntem

alături de tine și oricând ai nevoie de informații
suplimentare ne poți contacta.

  

Dacă vrei să afli mai multe detalii hai să ne
întâlnim online și să discutăm.

Și nu în ultimul rând, ca tu să devii un
antreprenor de succes, îți vom oferi pe
toată durata proiectului:

consiliere
consultanță
mentorat
metode inovative de învățare în
scopul dezvoltării spiritului
antreprenorial
acces la întreprinderi simulate

Formular înscriere sesiune de informare

https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=420a5a16f189929140900543c&id=15f1ed2f9e&e=37b4c3501e


stagii de pregătire practică în
întreprinderi existente,
funcționale, a căror activitate
economică face parte din aceeași
grupa CAEN cu cea a planului tău
de afaceri.
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