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Galerie imagini (1 imagine)
 Academia de Studii Economice din Bucuresti, in parteneriat
cu asociatia ’’Pactul regional nord-vest pentru ocupare si
incluziune sociala”, au demarat un proiect european pentru
dezvoltarea spiritului antrepenorial si a competentelor
manageriale a peste 400 de tineri din regiunile de nord-vest si
vest ale tarii

L

a cursurile desfasurate in cadrul acestui proiect se pot inscrie toate persoanele care doresc sa-si lanseze noi
afaceri in domenii precum turism si ecoturism, tehnologia informatiei si a comunicarii, management de mediu,
farmaceutic sau industrii creative.

Proiectului presupune realizarea de 15 cursuri in domeniul antreprenoriatului pentru 410 persoane, in principal
studenti cu varsta sub 25 de ani, precum si infiintarea a 43 de intreprinderi noi, in care se vor crea cel putin 86 de
noi locuri de munca. In luna mai va fi organizat un concurs de idei de afaceri, in urma caruia 43 de proiecte vor fi
premiate si puse in practica prin infiintarea de firme noi, care vor primi finantari nerambursabile de maxim 25.000
de euro fiecare. Proiectul NewBiz se va desfasura pe o perioada de 10 luni.

 

Sursa: www.zf.ro

P: Tocmai.ro - Anunturi gratuite din toata Romania

 

 

Alte stiri asemanatoare

http://www.moneystreet.ro
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/proiect-european-pentru-specializarea-a-400-de-tineri-din-transilvania-in-administrarea-afacerilor/
http://www.moneystreet.ro/cluj/
http://www.moneystreet.ro/bucuresti/
http://www.moneystreet.ro/bussines-international/
http://www.publy.ro/
http://www.zf.ro/profesii/proiect-european-pentru-specializarea-a-400-de-tineri-din-transilvania-in-administrarea-afacerilor-14056074
http://adv.time4news.ro/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=369__zoneid=60__cb=11ef8fa7f8__oadest=http%3A%2F%2Fwww.tocmai.ro%2F%3Futm_source%3Dmoneystreet
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/ue-aloca-un-milion-de-euro-pentru-dezvoltarea-unor-legaturi-de-transport-in-apropierea-bucurestiului/
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/exista-o-intrerupere-temporara-pe-pos-dru-se-face-reverificarea-proiectelor/
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/programul-small-business-support-pentru-imm-va-continua-inca-cinci-ani-cu-finantare-berd/
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/cofinantarea-pentru-proiecte-cu-bani-ue-din-agricultura-se-va-putea-face-si-prin-leasing/
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/bani-ue-pentru-pierderi-ale-producatorilor-romani-de-fructelegume-dupa-blocarea-importului-in-rusia/
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/ungaria-a-cheltuit-toate-fondurile-europene-disponibile-pentru-perioada-20072013-romania-le-poate-pierde/
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/romania-va-solicita-ce-rambursarea-a-peste-200-milioane-de-euro-prin-pos-dru-saptamana-viitoare/
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/ce-fonduri-totale-are-de-cheltuit-romnia-pn-n-2020-faciliti-n-utilizarea-banilor/
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/ue-a-alocat-zece-milioane-de-euro-pentru-extinderea-gazoductului-iaiungheni-la-chiinu/
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/cele-mai-mari-proiecte-finanate-de-ue-n-romnia/
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/ponta-romnia-a-obinut-cel-mai-important-portofoliu-dezvoltarea-regional-eu-negociez-cu-juncker/
http://www.moneystreet.ro/fonduri-europene/patru-mandate-de-arestare-n-dosarul-fraudei-cu-fonduri-europene-de-la-braov/
http://www.moneystreet.ro/companii/auchan-a-investit-60-milioane-de-euro-intrun-mall-la-brasov/
http://www.moneystreet.ro/financiar/bancile-vor-raporta-zilnic-catre-anaf-operatiunile-care-depasesc-5000-euro/
http://www.moneystreet.ro/companii/cfr-marfa-a-intrat-pe-profit-anul-trecut-dupa-ce-a-adunat-pierderi-de-18-miliarde-de-lei-in-sase-ani/
http://www.moneystreet.ro/evenimente/romania-mai-are-rezerve-de-petrol-de-peste-200-de-miliarde-de-dolari/
http://www.moneystreet.ro/companii/conducerea-carpatica-vrea-sa-reia-discutiile-cu-nextebank-pentru-fuziune-si-sa-acopere-pierderile/
http://www.moneystreet.ro/bussines-international/exporturile-de-grau-ale-rusiei-au-scazut-la-jumatate-din-cauza-unei-taxe-impuse-de-guvern/
http://www.tocmai.ro/
http://www.weltimobiliare.ro/?utm_source=time4newstopbanner&utm_medium=banner320x250&utm_campaign=time4news
http://www.trafic.ro/?rid=moneystreet-ro


UE aloca un milion de euro pentru dezvoltarea unor legaturi de transport in
apropierea Bucurestiului

20-03-2015

Proiectul Ten-T al UE va cofinanta, cu aproape un milion de euro, studii pentru
dezvoltarea de legaturi mai bune pentru transportul de marfa si de pasageri intre
Aeroportul Henri Coanda, principalele linii de cale ferata si reteaua de autostrazi din
Romania, a anuntat, joi, Comisia Europeana.

Exista o intrerupere temporara pe POS DRU. Se face reverificarea proiectelor

11-03-2015

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca exista o
intrerupere temporara a rambursarilor pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU), ca urmare a faptului ca fiind ultimul an de decontare
sunt reverificate proiectele, iar reluarea platilor s-ar putea face in mai dupa ce un audit
al CE va veni in aprilie la Bucuresti.

Programul "Small Business Support" pentru IMM va continua inca cinci ani, cu
finantare BERD

05-03-2015

Programul "Small Business Support", care faciliteaza contactul intre intreprinderile mici
si mijlocii si serviciile de consultanta in afaceri, prin consultanti locali sau experti
internationali, va continua sa fie aplicat in Romania pentru urmatorii cinci ani, cu
finantarea BERD, anunta Guvernul.

Cofinantarea pentru proiecte cu bani UE din agricultura se va putea face si prin
leasing

27-02-2015

Institutiile financiare nebancare, inclusiv companiile de leasing, vor putea sa acorde
cofinantari pentru proiectele din domeniul agriculturii care beneficiaza de fonduri
europene in programul 2014-2020. Ministerul Agriculturii va semna zilele urmatoare un
protocol in acest sens cu asociatia ALB Romania. Precedentul creat in agricultura
poate deschide calea pentru acceptarea leasingului si la cofinanțarea proiectelor cu fonduri UE din alte
domenii.

Bani UE pentru pierderi ale producatorilor romani de fructe-legume dupa blocarea
importului in Rusia

22-01-2015

Producatorii romani de fructe si legume vor beneficia de fonduri totale de 10,8 milioane
lei, ca masura exceptionala de sprijin temporar, pentru acoperirea unei parti din
pierderile suferite ca urmare a deciziei Guvernului rus de a interzice importul de
legume si fructe din UE, inclusiv din Romania.
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Ungaria a cheltuit toate fondurile europene disponibile pentru perioada 2007-2013.
Romania le poate pierde!

08-01-2015

Ungaria a cheltuit toate fondurile europene disponibile pentru perioada 2007-2013, a
anuntat miercuri Nandor Csepreghy, secretar de stat adjunct pentru programe
operationale in cadrul cabinetului premierului ungar, transmite MTI.

Romania va solicita CE rambursarea a peste 200 milioane de euro
prin POS DRU, saptamana viitoare

10-11-2014

Romania va solicita Comisiei Europene, saptamana viitoare, rambursarea a peste 200
milioane de euro prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(POS DRU), se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Fondurilor Europene
(MFE).

Ce fonduri totale are de cheltuit România până în 2020. Facilităţi în utilizarea banilor

15-09-2014

România nu va mai avea nicio justificare dacă nici acum nu va lua 100% din banii UE
alocaţi pentru perioada 2014-2020, în condiţiile în care Corina Creţu a devenit numărul
1 în UE în fonduri europene pentru dezvoltare.

UE a alocat zece milioane de euro pentru extinderea gazoductului
Iaşi-Ungheni la Chişinău

10-09-2014

Uniunea Europeană (UE) a alocat suma suplimentară de zece milioane de euro pentru
extinderea gazoductului Iaşi-Ungheni cu segmentul Ungheni-Chişinău, cu scopul
asigurării unei alternative de aprovizionare cu gaze naturale a capitalei, cel mai mare
consumator din ţară, anunţă Ministerul Economiei.

Cele mai mari proiecte finanţate de UE în România

05-09-2014

Reabilitările de căi ferate, construcţia de autostrăzi şi extinderea reţelelor de apă şi
canalizare par să-şi fi luat partea leului din fondurile europene alocate ţării noastre în
primii ani de după aderare, potrivit unei analize Capital.ro.

PONTA: ROMÂNIA a obţinut cel mai important portofoliu,
DEZVOLTAREA REGIONALĂ. Eu negociez cu Juncker

04-09-2014

Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, că România a obţinut cel mai important
portofoliu, Dezvoltarea Regională. "Eu negociez cu Juncker", a mai spus Ponta.
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Patru mandate de arestare în dosarul fraudei cu fonduri europene de la Brașov

29-08-2014

Doi oameni de afaceri și doi angajați din Ministerul Agriculturii au fost arestați preventiv
pentru 30 de zile în dosarul privind fapte de corupție și obținere nelegală de fonduri
europene în județul Brașov, a decis Tribunalul București.

 

All news

27-03-2015

Auchan a investit 60 milioane de euro intr-un mall la Brasov

Grupul francez Auchan, care detine pe piata locala o retea de peste 30 de hipermarketuri,
a finalizat la Brasov o investitie de 60 mil. euro intr-un mall dezvoltat pe terenul fostei
fabrici Tractorul. Mallul are 45.000 mp si cuprinde o galerie comerciala si un hipermarket de 13.000 mp, al
33-lea al francezilor.

27-03-2015

Bancile vor raporta zilnic catre ANAF operatiunile care depasesc 5.000
euro

Bancile vor fi obligate sa raporteze zilnic catre ANAF lista persoanelor fizice sau juridice
care deschid sau inchid conturi, a celor care inchiriaza casete de valori, dar  si operatiunile in lei sau in
valuta care depasesc echivalentul a 5.000 de euro, obligatia fiind introdusa prin proiectul noului Cod de
procedura fiscala, aprobat miercuri.

27-03-2015

CFR Marfa a intrat pe profit anul trecut dupa ce a adunat pierderi de 1,8
miliarde de lei in sase ani

Transportatorul national feroviar de marfa CFR Marfa a reusit sa treaca anul trecut pe
profit pentru prima oara dupa 2007, inregistrand un plus de 0,8 milioane de lei, dupa ce a acumulat
pierderi totale de 1,8 miliarde de lei in perioada 2008-2013, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la
Ministerul de Finante si Ministerul Transporturilor.

27-03-2015

Romania mai are rezerve de petrol de peste 200 de miliarde de dolari

Subsolul Romaniei mai ascunde petrol in valoare de peste 200 miliarde de dolari, chiar si
dupa 150 de ani de productie, dar pentru a scoate resursele la suprafata este nevoie de
intarirea concurentei prin aparitia mai multor producatori mici, sustine Radu Mircescu, directorul general si
principalul actionar al Gasoil Group, un grup de firme de servicii la sonda.
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27-03-2015

Conducerea Carpatica vrea sa reia discutiile cu Nextebank pentru
fuziune si sa acopere pierderile

Directoratul Bancii Comerciale Carpatica (BCC) vrea sa reia discutiile cu reprezentantii
Nextebank pentru a stabili conditiile unei potentiale fuziuni, precum si sa acopere pierderile cumulate, prin
reducerea capitalului cu 204,5 milioane lei, propunerile fiind discutate de actionari pe 28 aprilie.

27-03-2015

Exporturile de grau ale Rusiei au scazut la jumatate din cauza unei taxe
impuse de guvern

Exporturile de grau ale Rusiei au scazut la jumatate in martie fata de aceeasi perioada a
anului trecut, dupa ce guvernul de la Moscova a impus o taxa livrarilor in strainatate pentru a reduce
preturile alimentelor pe piata rusa, iar de acest fapt beneficiaza tari precum Germania, Franta si Romania.
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