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SEMNARE CONTRACTE DE SUBVENȚIE
ÎN CADRUL PROIECTULUI ”STUDENT ANTREPRENOR”
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE GORJ în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ,
INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ MEHEDINȚI implementează în perioada 22 decembrie 2021 – 21
decembrie 2023 proiectul „STUDENT ANTREPRENOR”, Cod SMIS 2014+ 140127, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
După etapele de informare și formare antreprenorială a fost organizat concursul pentru
selecția planurilor de afaceri, conform unei metodologii specifice. În urma concursului s-au
derulat activități de consiliere/consultanță/mentorat și stagii de practică pentru studenții ale
căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare cât și pentru primele 3 planuri de
afaceri situate pe lista de rezervă.
Au fost încheiate contracte de subvenție aferente schemei de minimis Innotech
Student în valoare de 6.374.913,90 lei cu un număr de 22 de firme nou create.
În ceea ce privește distribuția pe județe, au fost înființate 3 firme în județul Dolj, 3 în
județul Gorj, 8 în județul Mehedinți, 5 în județul Vâlcea și 3 în județul Olt.
Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni și are o valoare totală de
9.686.149,39 lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 8.233.226,99 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de ocupare al
absolvenţilor de învăţământ superior din regiunea Sud-Vest Oltenia prin furnizarea unui
program integrat de sprijin tehnico-financiar pentru înființarea și dezvoltarea a 22 noi
întreprinderi în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei
economii competitivă bazată pe cunoaştere.
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
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