
   

 
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Partener 1- Addvances 

Strategic Solutions SRL, în data de 15.01.2018 a început implementarea proiectului “Start la antreprenoriat, creștem 

ocuparea în zona urbană. ANTUR”, Cod SMIS 105924, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, – Axa Prioritara 3, Operațiunea 3.7, contract POCU/82/3/7/105924, 

perioada de derulare a proiectului fiind de 36 de luni. 

Valoarea totală a contractului este de 8.781.541,89 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE 

7.442.261,96 și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.270.143,58. 

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea antreprenorialului și îmbunătățirea competențelor 

antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de 

Nord-Est. Prin acest proiect vor fi înființate un număr de 37 de întreprinderi noi cu profil non-agricol în zona urbană a Regiunii 

NE, în domenii creative, dar și clasice, cel puțin câte 2 în fiecare județ al regiunii, și, astfel, va rezulta o creștere a ocupării 

cu minimum 74 de persoane. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1) Creșterea gradului de interes si conștientizare a publicului larg cu privire la oportunitățile antreprenoriale existente 

la nivelul regiunii de Nord-Est prin derularea unei campanii de informare si promovare. 

2) Dezvoltarea și stimularea competențelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înființării de afaceri 

prin furnizarea unui program de formare profesionala, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și derularea de stagii 

practice. 

3) Formarea abilităților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui 

program de mentorat personalizat în vederea înființării si funcționării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele 

urbane din Regiunea de Nord-Est. 

4) Creșterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Nord-Est prin crearea a două locuri de muncă de către 

fiecare din cele 37 de întreprinderi. 

5) Susținerea funcționării celor 37 de afaceri înființate prin dotarea unui Centru Antreprenorial, prin dezvoltarea de 

mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor și menținerea locurilor de 

muncă pe o perioada de minim 12 luni de la finalizarea finanțării. 

 

Rezultate preconizate: 

1. Campanie de promovare a programului de formare profesională și a metodologiei de selecție implementată 

2. Un studiu cu privire la potențialul antreprenorial al zonei realizat 

3. 300 de persoane selectate 

4. Un program de formare in domeniul competentelor antreprenoriale derulat 

5. Un concurs de planuri de afaceri derulat 

6. 300 de planuri de afaceri depuse în concurs 

7. 37 de planuri de afaceri câștigătoare 

8. Un program de mentorat derulat 

9. Un program personalizat de consiliere/ consultanta/ mentorat derulat pentru implementarea planurilor de 

afaceri 

10. 37 de afaceri înființate si funcționale 

11. Un program de monitorizare 

12. 74 de locuri de muncă create 

13. Un Centru de Afaceri dotat 

14. Conferință de promovare a antreprenorialului 


