FISA PREZENTARE PROIECT
Camera de Comert si Industrie Harghita a inceput in data de 31 martie 2014 implementarea proiectului
"DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI RURAL - CHEIA SUCCESULUI INTR-O EUROPA COMPETITIVA" in
parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Valcea, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Harghita, Camera de Comert si Industrie Gorj, INFOR - San Secondo di Pinerolo (Italia).
 Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 - „Investeşte în oameni!”
 Domeniul Major de Interventie 5.2 - Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in
ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca
 Perioada de implementare: 31 martie 2014 – 30 septembrie 2015
 Tipul proiectului: Multi-regional
 Clasificarea domeniilor: Rural
 Locatia proiectului:

Regiunea principala: Sud-Vest Oltenia

Regiunea: Centru
 Valoare totală eligibilă de 3.879.085 lei.
Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la cresterea gradului de ocupare in mediul rural
prin promovarea culturii antreprenoriale si crearea conditiilor pentru dezvoltarea de afaceri profitabile si
sustenabile. Principalul beneficiu pentru persoanele neocupate si managerii din mediul rural va consta in
dezvoltarea abilitatilor si instrumentelor de sprijin necesare deschiderii si dezvoltarii afacerilor, care
determina cresterea oportunitatilor de ocupare.
Obiective specifice:
 promovarea si diseminarea conceptului de antreprenoriat rural;
 exploatarea potentialului antreprenorial local si cresterea numarului de antreprenori locali;
 formare/pregatire antreprenoriala si manageriala pentru infiintarea si gestionarea unei afaceri;
 facilitarea accesului antreprenorilor la finantari bancare si la fonduri europene si guvernamentale
destinate demararii sau dezvoltarii afacerilor;
 promovarea pe cale electronica a noilor societati comerciale, a parteneriatelor si ideilor de afaceri;
 furnizarea de consultanta directa si online;
 imbunatatirea statutului economic al persoanelor din mediul rural prin cresterea gradului de
ocupare in activitati non-agricole;
 crearea de retele business to business formale si informale, care sa favorizeze atat schimbul de
experienta la nivel national si transnational, cat si incheierea de parteneriate comerciale;
 promovarea si transmiterea la nivelul antreprenorilor a exemplelor de bune practici si ideilor de
succes de la nivel international.
Grupul tinta este reprezentat de:
150 persoane ocupate in agricultura de subzistenta
110 someri
310 someri tineri
170 manageri din mediul rural
Total 740 persoane, din care 560 vor participa la programe integrate de consiliere si formare profesionala.
Programe formare profesionala
Competente antreprenoriale – 7 grupe
Operator calculator electronic si retele – 7 grupe
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Parteneri nationali: CCI Valcea, AJOFM Harghita, CCI Harghita, CCI Gorj
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Beneficii pentru grupul tinta:
Decontare transport local catre locul de desfasurare curs
Subventii pentru cursanti
Platforma online pentru cooperare B2B
Consiliere in vederea deschiderii unei afaceri
2 vizite in Italia (zona Torino) – maxim 60 participanti
Activitatile principale:
 Realizare structuri de sprijin pentru dezvoltarea initiativelor locale - ne propunem sa dezvoltam 3
INFOCentre rurale (cate unul in fiecare judet) in zone cu potential antreprenorial ridicat. Pe parcursul
proiectului vor pune la dispozitia beneficiarilor informatii despre oportunitati de ocupare non-agricola,
oportunitati de finantare pentru afaceri, alte informatii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor;
Organizare Campanie de informare / promovare - vom organiza intalniri cu potentialii beneficiari direct in
comune, in cadrul carora va fi promovata cultura antreprenoriala, oportunitatile de ocupare in domenii
non-agricole inclusiv prin deschiderea de mici afaceri in domenii non-agricole, accesare fonduri
nerambursabile pentru sprijinirea initiativelor de afaceri in mediul rural, protejarea mediului si
patrimoniului cultural din mediul rural;
Program de informare, consiliere si orientare profesionala – vom furniza servicii fiecarei categorii de grup
tinta care vor cuprinde: identificarea si evaluarea nevoilor participantilor, aplicarea de
teste/chestionare/exercitii, evaluarea si interpretarea rezultatelor, consilierea individuala si de grup a
participantilor, asistarea acestora in luarea deciziei privind instruirea si modul in care isi pot conduce
propria cariera;
Program de formare profesionala, pe 2 directii tematice - vom furniza 1 program de formare
“Competente antreprenoriale” (pentru a furniza beneficiarilor cunostintele necesare initierii si dezvoltarii
unei mici afaceri) si 1 program de formare “operator calculator electronic si retele” (pentru a furniza
beneficiarilor cunostintele minime in domeniul IT). Participantii vor primi subventii, iar autorii celor mai
bune planuri de afaceri vor participa la cele 2 vizite de studiu in Italia, pentru schimb de experienta
antreprenoriala;
Orientare si consiliere pentru inceperea unei activitati independente – beneficiarii ce vor dori sa puna in
practica o idee de afacere vor fi sprijiniti pe parcursul procesului de demarare si dezvoltare a afacerii. Pe
site-ul dezvoltat in cadrul proiectului va fi disponibila o platforma pentru cooperarea on-line intre
participantii la activitatile proiectului si pentru promovarea unor parteneriate de afaceri (B2B), cat si pentru
a raspunde online la solicitarile beneficiarilor de consultanta;
Actiuni de publicitate si vizibilitate – pentru cresterea vizibilitatii, materiale tiparite vor fi distribuite
participantilor la evenimentele proiectului (brosura de prezentare a proiectului si rezultatelor sale, pliante),
se vor publica anunturi in presa locala, vom organiza conferinte de presa pentru diseminarea rezultatelor.
Informaţii suplimentare:
Camera de Comert si Industrie Harghita
Tel: 0266/371802 Fax: 0266/371483
Persoana de contact: Benko Tibor Csaba , Manager Proiect P2
E-mail: office@ccihr.ro
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