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Implementarea de masuri integrate pentru 
combaterea excluziunii sociale si reducerea 

gradului de saracie din comuna Isverna

- 28 persoane participante la curs de initiere 
competente antreprenoriale, 15 persoane care 
vor obtine micro-grant-uri in vederea infiintarii 
unei afaceri. Acestia vor beneficia de pachete 

hrana pe toata perioada de derulare a cursului, 
materiale direct atribuibile sustinerii activitatii 

de formare, consultanta in vederea
initierii si gestionarii afacerilor si microgranturi 

in valoare de 115.000 lei.

Grupul țintă :
Grupul tinta (GT) este format din 255 de 

persoane (60 elevi si 195 adulti), persoane din 
comunitatea marginalizata aflata in risc de 
saracie sau excluziune sociala din teritoriul 

acoperit de Strategia de dezvoltare economico-
sociala a GAL Platoul Mehedinti care 

beneficiaza de servicii integrate.

- 180 de persoane participante la cursuri de 
formare profesionala – calificare, din care 

minim 162 de persoane dobandesc o calificare 
la incetarea calitatii de participant.  Acestia vor 
beneficia de pachete hrana pe toata perioada 
de derulare a cursurilor si subventie pentru 

participare in valoare de 1,440.00 lei.

- 60 de elevi participanti la programul de tip 
“afterschool”.  Acestia vor beneficia de pachete 

de hrana pe toata perioada de derulare a 
activitatii, materiale direct atribuibile 

activitatii de educatie (caiete, pixuri, creion, 
top de hartie, etc.) si subventie in valoare de 

1,440.00 lei/an.

Competentele profesionale obtinute si 
inscrise pe suplimentul descriptiv ce 
insoteste certificatul de absolvire:

· diploma studii ( minim studii medii)

CURS COMPETENTE ANTREPRENORIALE:

· carte identitate

· certificat nastere

Documente necesare:

· certificat casatorie.

· competenţe de organizare şi management 
al resurselor, inclusiv cel al resurselor 

umane;

Absolventi cursului de antreprenoriat vor 
putea participa la concursul planurilor de 
afaceri in vederea infiintarii de noi afaceri 
unde vor fi selectate 15 planuri de afaceri 

in vederea infiintari de noi afaceri

· competenţe de iniţiere, derularea şi 
încetarea unei afaceri;

· competenţe de întocmire a unui plan 
complet şi eficient de afaceri;

· competenţe de marketing şi vânzare 
necesare în derularea unei afaceri;

· competenţe de analiză financiară şi de 
aplicare a instrumentelor economice 

specifice.

· competenţe de cunoaşterea şi utilizare a 
conceptelor şi proceselor specifice oricărei 

afaceri de la iniţiere până la obţinerea 
profitului, consolidare şi sustenabilitatea 

afacerii;

0747 155 084

Pentru a participa in cadrul cursului de 
“Competente antreprenoriale” ne puteti 

contacta la numerele de telefon: 

Informații suplimentare: 

Contact: www.comunaisverna.ro
telefon: +40 747 155 084, e-mail: 
pocu.comunaisverna@gmail.com

Beneficiarul proiectului – 

- consultanta de specialitate, asistenta si 
post-asistenta în sprijinul initierii si 

dezvoltarii afacerilor;

 

 

Oportunități ca urmare a participării la 
activitățile de formare in domeniul 

competente antreprenoriale dezvoltate în 
cadrul proiectului: 

-Dezvoltarea spiritului antreprenorial 
pentru 28 de persoane; 

- finanțarea ideii de afacere este 
nerambursabilă într-un procent de 100% – 

contribuție proprie 0 lei; 

- 15 intreprinderi care pot beneficia de 
suma maximă de 115.000 lei pentru 

finanțarea planului de afacere propus;

0747 155 084

Pentru a participa in cadrul cursului de 
“Competente antreprenoriale” ne puteti 

contacta la numerele de telefon: 

Informații suplimentare: 

Contact: www.comunaisverna.ro
telefon: +40 747 155 084, e-mail: 
pocu.comunaisverna@gmail.com

Beneficiarul proiectului – 

- consultanta de specialitate, asistenta si 
post-asistenta în sprijinul initierii si 

dezvoltarii afacerilor;

 

 

Oportunități ca urmare a participării la 
activitățile de formare in domeniul 

competente antreprenoriale dezvoltate în 
cadrul proiectului: 

-Dezvoltarea spiritului antreprenorial 
pentru 28 de persoane; 

- finanțarea ideii de afacere este 
nerambursabilă într-un procent de 100% – 

contribuție proprie 0 lei; 

- 15 intreprinderi care pot beneficia de 
suma maximă de 115.000 lei pentru 

finanțarea planului de afacere propus;


	Page 1
	Page 2

