În data de 16 martie 2018 a avut loc la Piatra Neamț evenimentul „Antreprenoriatul –
vector al dezvoltării în Regiunea Nord-Est”, din cadrul proiectului Startup Activator –
POCU/82/3/7/105020. Întrunirea a fost organizată de Consiliul Național al Întreprinderilor
Private Mici şi Mijlocii din România împreună cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
şi Consiliul Judeţean Neamţ, cu participarea domnului Vasile Asandei - Director General ADR
Nord-Est, a doamnei Oana Mihaela Bara – Manager Proiect şi a doamnei Lidia Betoaea - Şef
Birou Startup, Direcţia Dezvoltarea Afacerilor.
La întâlnire au fost prezenţi reprezentanţi ai mediului de afaceri din regiunea Nord- Est,
reprezentanţi ai Consiliilor Judeţene din regiunea Nord-Est dar şi potenţiali antreprenori
interesaţi în a dezvolta idei noi de afaceri.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Startup Activator”, proiect co-finanţat
prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, proiect ce are ca şi obiectiv general
încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu prin susţinerea înfiinţării de
întreprinderi non-agricole în zona urbană din Regiunea Nord-Est.
Perioada de implementare a proiectului este 15 ianuarie 2018 – 14 ianuarie 2021.
Proiectul Startup Activator se adresează persoanelor care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
au domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare Nord-Est, respectiv în unul din
judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui
intenţionează să înfiinţeze o afacere în mediul urban al regiunii Nord-Est
au vârsta peste 18 ani
nu se află în categoria tinerilor NEETs.
În cadrul proiectului se vor organiza gratuit, în fiecare din cele 6 judeţe, cursuri de
dezvoltare a competenţelor antreprenoriale pentru 500 de persoane din regiunea Nord-Est care
doresc să îşi deschidă propria afacere.
Planurile de afaceri se depun exclusiv online, în cadrul platformei www.startupactivator.ro, începând cu 1 mai 2018. Termenul limită de depunere a aplicaţiilor este 14
octombrie 2018. În urma evaluării, cele mai bune 75 dintre acestea vor primi finanţare 100%
nerambursabilă în valoare de 160.000 de lei.
Principalele rezultate ale proiectului vor fi crearea şi susţinerea sustenabilităţii unui
număr de minimum 150 de locuri de muncă, 500 de persoane din Regiunea Nord-Est care îşi vor
îmbunătăţi competenţele antreprenoriale, 75 de strat-up-uri din regiunea Nord-Est care vor primi
finanţare.
Informaţii suplimentare cu privire la acest proiect pot fi obţinute accesând site-ul
www.startup-activator.ro.

