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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020  

Axa prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

Prioritatea de investitii 9.ii: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității 

Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 

marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni 

integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate. 

Titlul proiectului: „Dezvoltare economica si sociala in orasul Targu-Neamt” 

Contract nr.: POCU/303/5/2/128943 

Beneficiar: UAT Orasul Târgu – Neamţ 

Parteneri: P1 - Scoala Gimnazială "Ion Creangă" Tg.Neamt; P2 – Asociația "Casuta Cu Miracole" 

 

 

ANUNȚ  
Lansare competitie de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului 

 „Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu-Neamț” 

 
 Prin intermediul Activității A4. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, 

inclusiv a ocupării pe cont propriu, respectiv subactivitățile A4.1. Acordarea de sprijin 

persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială) pentru 
înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin și A4.2. Acordarea de 

micro-granturi (subvenții) pentru înființarea de noi afaceri și sprijin post-înființare se urmărește 

atingerea Rezultatului 7 - Sprijinirea unui număr de 14 membri ai Grupului Țintă în vederea 

inițierii unei afaceri prin participarea la cursuri de inițiere în antreprenoriat și acordarea unui 

număr de 14 micro-grant-uri. 

Astfel, 14 persoane, membri ai grupului țintă, participanți la cursul de inițiere “Competențe 

Antreprenoriale”, vor participa la concursul de selecție al planurilor de afaceri, în vederea primirii unui 

micro-grant în valoare de maxim 25.000 EURO (116.100 lei). 

Competiția se va desfășura după următorul grafic: 

Nr. Crt. Descrierea etapei Date  estimative de 

desfășurare 

1.  Constituirea comisiei de evaluare și selecție planuri de afaceri 28.09.2022 – 30.09.2022 

2.  Pregătirea și publicarea anunțului privind lansarea concursului 03.10.2022 – 04.10.2022 

3.  Depunerea planurilor de afaceri 05.10.2022 – 12.10.2022 

4.  Evaluarea planurilor de afaceri 13.10.2022 – 20.10.2022 

5.  Raport de selecție intermediar și comunicarea rezultatelor 

individual și public, pe site-ul proiectului 

21.10.2022 

6.  Depunerea contestațiilor 21.10.2022 – 26.10.2022 

7.  Soluționarea contestațiilor 26.10.2022 – 28.10.2022 

8.  Publicarea raportului final de selecție 31.10.2022 

9.  Contractarea 01.11.2022 – 10.11.2022 

 

 


