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socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă
Beneficiar: MENTOR TRADING SRL
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Comunicat de presă

SMART Social Start-up este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul de proiecte „Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”
AP 4/PI 9.v/OS 4.16.
Proiectul este implementat de catre Mentor Trading SRL, în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii
Apopsi Romania SA (Partener 1), UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin (Partener 2).
Aria de implementare este in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest.
SMART Social Start-up are o durată de 36 de luni, implementându-se în perioada 24 septembrie 2019–23
septembrie 2022.
Astfel, daca esti interesat de infiintarea unei intreprinderi sociale, ai o idee de afaceri cu impact social, te
invitam sa te alaturi proiectului nostru care sprijina infiintarea a 21 de intreprinderi sociale in regiunile SudVest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest.
Oferim finantare de pana la 100.000 de euro/afacere! In partea a doua a acestui an, dupa finalizarea
cursurilor, vom organiza o competitie de planuri de afaceri in urma careia vom selecta 21 antreprenori si
afacerile sociale propuse de acestia. Daca vei fi unul dintre antreprenorii selectati in urma competitiei, vei
beneficia de consiliere personalizata pentru inceperea si dezvoltarea afacerii si vei fi sprijinit pe tot parcursul
implementarii planului de afaceri. In data de 4 iunie 2020, respectiv 5 iunie 2020, UAT Mun. Dr. Tr. Severin
va organiza caravane pentru informarea Grupului Tinta. Pentru intrebari privind proiectul sau detalii
referitoare la evenimente, va stam la dispozitie la nr. de telefon tel. 0371536705 sau la sediul Primariei
Drobeta Turnu Severin din str. Horia nr. 8.

