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Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Şiinţă şi Cultură” in
parteneriat cu Mondo Consultanţă SRL, Asociaţia pentru Dezvoltare Regională şi
Parteneriat si Fair Best Invest SRL implementeaza in regiunile de dezvoltare Sud-Vest
Oltenia si Bucuresti-Ilfov proiectul „START UP 4 U”, POSDRU/176/3.1/S/149612,
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a
întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
Prin implementarea activitatilor proiectului “START UP 4 U”, se va aduce o contributie reala
la progresul culturii antreprenoriale in cele doua regiuni de dezvoltare vizate prin
furnizarea de programe de formare profesionala si activitati integrate in vederea
dezvoltarii competentelor antreprenoriale si manageriale pentru imbunatatirea performantei,
crearea de noi afaceri si locuri de munca.
Activitatile integrate de formare, consiliere, consultanta, asistenta si postasistenta din cadrul
Centrelor Antreprenoriale pentru Sprijin in Afaceri au drept scop pregatirea persoanelor
cu varsta peste 18 ani de a initia idei de afaceri si de a le concretiza în afaceri sustenabile si
durabile, prin insusirea si dezvoltarea spiritului si competentelor antreprenoriale si
manageriale, asigurarea suportului logistic, didactic si financiar al initiativelor
antreprenoriale, al promovarii unui numar mare de afaceri, in acord cu directiile de politica
industriala mentionate in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020.
In scopul promovarii culturii antreprenoriale si stimularii initiativelor antreprenoriale a fost
dezvoltat portalul de informare portalantreprenoriat.ro, folosit ca punct de lansare al
competitiei de idei de afaceri organizate in perioada 26 mai-12 iunie 2015. In cadrul
competitiei au fost inregistrate la nivel interregional peste 140 de cereri de inscriere in
competitie, concretizate prin depunerea online in conformitate cu metodologia de organizare
si desfasurare a 122 de idei de afaceri. Lista participantilor admisi in cadrul competitiei de
idei de afaceri va fi publicata pe portal in data de 6 iunie.
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Portalul dezvoltat in cadrul proiectului este un punct de acces la resurse si informatii atat
in beneficiul celor peste 400 de membrii ai grupului tinta, cat si al tuturor persoanelor
interesate in initierea si dezvoltarea unei activitati pe cont propriu.
Portalul ofera acces la o biblioteca digitala online, destinata arhivarii pe domenii a resurselor
relevante din domeniul antreprenorial, actualizata permanent, precum si promovare a
afacerilor dezvoltate prin activitatile integrate ale centrelor antreprenoriale din cele 2 regiuni,
a exemplelor de bune practici, oportunitatilor de finantare la nivel national si european etc.
Pentru acumularea, dezvoltarea si promovarea competentelor antreprenoriale, persoanele
interesate pot accesa gratuit suportul de curs elaborat pentru cursurile de formare profesionala
sau participa la forumul de discutii.
http://portalantreprenoriat.ro/concurs_startup4u/

