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Proiect european pentru specializarea a 400 de tineri din
Transilvania în administrarea afacerilor
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Informatia nu este cunoastere. Singura sursa a
cunoasterii este experienta.
Albert Einstein
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Economic
Academia de Studii
Economice din Bucureşti,
în parteneriat cu
asociaţia ’’Pactul regional
nord-vest pentru ocupare
şi incluziune socială”, au
demarat un proiect
european pentru
dezvoltarea spiritului
antrepenorial şi a
competenţelor
manageriale a peste 400
de tineri din regiunile de
nord-vest şi vest ale ţării.
La cursurile desfăşurate
în cadrul acestui proiect
se pot înscrie toate
persoanele care doresc
să-şi lanseze noi afaceri
în domenii precum turism şi ecoturism, tehnologia informaţiei şi a comunicării, management
de mediu, farmaceutic sau industrii creative.
Proiectului presupune realizarea de 15 cursuri în domeniul antreprenoriatului pentru 410
persoane, în principal studenţi cu vârsta sub 25 de ani, precum şi înfiinţarea a 43 de
întreprinderi noi, în care se vor crea cel puţin 86 de noi locuri de muncă. În luna mai va fi
organizat un concurs de idei de afaceri, în urma căruia 43 de proiecte vor fi premiate şi puse
în practică prin înfiinţarea de firme noi, care vor primi finanţări nerambursabile de maxim
25.000 de euro fiecare. Proiectul NewBiz se va desfăşura pe o perioadă de 10 luni.
Articol publicat pe www.zf.ro
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SUA felicită România şi Republica Moldova pentru
inauguarea gazoductului Iaşi-Ungheni
International

adevarul.ro - 28 aug. 2014 la ora 07:58
Cu o lungime de 43 de kilometri, conducta care asigură legătura
între oraşul românesc Iaşi nord est şi cel moldovean Ungheni nord
vest Statele Unite au felicitat miercuri România şi Republica
Moldova...
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Proiect european de 5,8 mil. lei pentru iniţierea în afaceri
a 400 de tineri
Economic

Zf - 05 feb. 2015 la ora 17:07
Primăria Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare, a câştigat o finanţare de
aproximativ 5, 8 mil. lei 1, 3 mil. euro pentru instruirea în antreprenoriat
a minim 400 de tineri şi consilierea a 40...
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VIDEO Tinerii şomeri din mediul rural, încurajaţi să-şi
găsească o slujbă prin cursuri gratuite de calificare
adevarul.ro - 12 mai. 2014 la ora 15:58
Local:Olt
Primarii din judeţ participanţi la lansarea proiectului s au arătat
interesaţi de cursurile gratis pentru şomeri... Centrul de Consultanţă şi
Management al Proiectelor ”EuroProject” Slatina, prin Centrul de
informare “Europe Direct”,...
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Zona în care sunt situate aproape 80% din birourile
închiriate în Bucureşti
Gindul - 19 ian. 2015 la ora 12:45
Economic
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Aproape 80 din spaţiile închiriate în Bucureşti anul trecut sunt situate în
clădiri de birouri din centru nord şi nord, unde au fost livrate şi cele mai
multe proiecte, iar pentru...
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Nouăsprezece pompieri au murit într-un incendiu în
Arizona
Mediafax - 01 iul. 2013 la ora 07:53
Actualitate Echipa lucra la stingerea incendiului din Yarnell Hill, care a izbucnit
vineri la nord vest de Phoenix, probabil de la un fulger. Acesta a
cuprins aproximativ 400 de hectare, a avariat...
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