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Academia de Studii Economice din Bucuresti si PROIS-NV (in calitate de partener) au demarat la inceputul lunii
februarie a.c. implementarea proiectelor “BizStart” si “NewBiz”.

Cele doua proiecte urmaresc dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale ale studentilor si ale
tinerilor intreprinzatori in vederea imbunatatirii performantei si formarii profesionale actuale, pentru a dezvolta
spiritul antreprenorial si pentru a genera un numar crescut de afaceri. Proiectele vor genera efecte pozitive
asupra membrilor grupului tinta caci prin dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale,
antreprenoriatul devine o optiune de cariera. Ocuparea pe cont propriu este o alternativa si o optiune importanta
in conditiile in care efectele crizei economice asupra pietei muncii inca se resimt.

Proiectele sunt cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste in oameni!, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a
intreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” – „România Start-up” si se vor desfasura pe o
perioada de 10 luni in regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest Oltenia, respectiv Nord-Vest si Vest.

Informatii suplimentare privind activitatile si evenimentele desfasurate in cadrul proiectelor puteti obtine.

Silviu ISPAS | Director executiv
Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala
Secretariatul PROIS-NV
www.prois-nv.ro | https://www.facebook.com/PROISNV
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dunare generala a Asociatiei “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala”

Adunare generala a Asociatiei “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala” care va avea loc in data
de 24 aprilie 2015, in Sala Mare de sedinte a Primariei...

INVITATIE LA EVENIMENTELE ADR NORD-VEST PENTRU PREGATIREA DE PROIECTE PENTRU
2014-2020

INVITATIE LA EVENIMENTELE ADR NORD-VEST PENTRU PREGATIREA DE PROIECTE PENTRU 2014-2020 Agentia
de Dezvoltare Regionala Nord-Vest lanseaza pregatirea pentru dezvoltarea de noi proiecte majore pentru actuala perioada
de programare si...

Sesiune de informare – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și Lansarea oficială a filialei
PROIS-NV din județul Satu Mare

Secretariatul Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială (PROIS-NV), impreună cu Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare (CCIA SM) au onoarea de a [...]...

Incarcare de 170% pentru linia dedicata microintreprinderilor din Regiunea Nord-Vest

ADR Nord-Vest a publicat situatia depunerii de proiecte in cadrul POR la data de 28 iunie 2010. Astfel, conform ultimelor
informatii, in cadrul celui de-al doilea apel lansat pentru DMI...

Se semneaza noi contracte de finantare pentru sprijinirea mediului de afaceri
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Unitatea Administrativ Teritoriala – Municipiul Oradea este noul beneficiar al unui contract de finantare prin Programul
Operational Regional (POR). Proiectul cu titlul “Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea...
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