LANSARE PROIECT
PROIECT “ALTERNATIVE pentru TINE!”
PREZENTARE GENERALA
Camera de Comert si Industrie Harghita a inceput in data de 31 martie 2014 implementarea
proiectului ALTERNATIVE pentru TINE! in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Valcea,
Camera de Comert si Industrie Gorj, Camera de Comert si Industrie Mures, Centrul National
pentru Servicii de Informare – Pleven, Bulgaria.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 - „Investeşte în oameni!”

Perioada de implementare: 31 martie 2014 – 30 septembrie 2015

Locatia proiectului: regiunea Sud-Vest Oltenia si regiunea Centru
Obiectivul principal : imbunatatirea calitatii si dezvoltarea durabila a resurselor umane din zona
rurala a regiunilor Sud-Vest si Centru.
Obiectivele specifice:
1. Facilitarea crearii accesului la informatii pentru 560 de persoane din mediul rural (oportunitati
profesionale, antreprenoriat, acces la serviciile proiectului);
2. Facilitarea crearii de noi afaceri pentru 144 de persoane din mediul rural;
3. Sprijin pentru dezvoltarea de competente si obtinerea de calificari non-agricole pentru 248 de
persoane.
Potentialii beneficiari (560 de persoane), din care:

80 de angajati

200 persoane inactive

200 persoane ocupate in agricultura de subzistenta

80 someri
Activitati cu potentialii beneficiari:
1. Caravana de informare, constientizare si motivare :
- 400 participanti la 24 sesiuni de intalniri pentru furnizare informatii despre oportunitatile de
ocupare in domenii non-agricole, oportunitatile de finantare , beneficiile aduse de proiect;
- 560 persoane recrutate pentru activitatile proiectului;
2. Informare, consiliere si orientare profesionala :
- cca 400 persoane participante la activitate (identificare si evaluare nevoi participant, furnizare
informatii privind profile ocupationale, instruire privind tehnicile de cautare loc munca, furnizare
informatii despre locurile de munca disponibile in zona, asistare pentru interviuri de anagajare);
- 392 persoane selectatepentru participare la activitatile de formare profesionala
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3. Program integrat pentru dezvoltarea antreprenoriatului:
a). instruire antreprenoriala + b).concurs planuri de afaceri+ c).consiliere pentru initierea
unei mici afaceri+ d).transfer de bune practici antreprenoriale
a.Instruire Competente antreprenoriale - 144 persoane/8 grupe (angajati, someri , persoane
inactive, persoane din agricultura de subzistenta);Se acorda subventii pentru participare
b. Concurs planuri afaceri: minim 108 planuri afaceri; 40 premii
c. Consiliere pentru inceperea unei afaceri (legislatie, contabilitate, oportunitati finantare):
minim 30.persoane
d. Transfer de bune practici antreprenoriale – 2 vizite in Bulgaria, regiunea Pleven; max. 40
participanti
4. Programe de instruire pentru competente si calificari in domenii non-agricole
a. Cursuri pentru dobandire competente non-agricole cerute pe piata muncii (domenii IT,
limbi straine, comert, servicii pentru populatie, mecanic etc):
128 participanti (angajati, someri, persoane inactive, persoane din agricultura de
subzistenta); se primesc subventii pentru participare ;
b. cursuri calificare (in functie de solicitari, din domeniile comert/turism, constructii,
mecanic, prelucrare lemn, panificatie etc):
120 participanti (persoane fara loc de munca: someri, persoane inactive, persoane
din agricultura de subzistenta); se primesc subventii pentru participare
5. Concurs pentru angajare : 54 persoane primesc premii daca se angajeaza dupa
participarea la activitati integrate ale proiectului (ex. informare,consiliere si orientare profesionala+
instruire).
Beneficii pentru participanti:

Decontare transport la locatiile proiectului

Subventii pentru participare la instruire

Premii in bani participare la concursul de planuri de afaceri

Consultanta pentru infiintare mici afaceri

Premii in bani pentru participare la concursul de angajare

Schimb de bune practici antreprenoriale cu antreprenori din mediul rural din
Bulgaria

Informaţii suplimentare:
Camera de Comert si Industrie Harghita
Tel: 0266 371802 Fax: 0266 371483
Persoana de contact: Szabo Karoly , Expert promovare
E-mail: office@ccihr.ro

ALTERNATIVE pentru TINE – POSDRU/135/5.2/S/133375
Parteneri: CCI Vâlcea, CCI Gorj, CCI Harghita, CCI Mureş, Centru Naţional pentru Servicii de Informare – Pleven, Bulgaria
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”

