PREZENTARE PROIECT
“ALTERNATIVE pentru TINE!”
Camera de Comert si Industrie Mures a inceput in data de 31 martie 2014 implementarea
proiectului ALTERNATIVE pentru TINE! in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Valcea (lider
de parteneriat), Camera de Comert si Industrie Harghita, Camera de Comert si Industrie Gorj, Centrul
National pentru Servicii de Informare – Pleven, Bulgaria.
• Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 - „Investeşte în oameni!”
• Domeniul Major de Interventie 5.2 - Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor
rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca
• Perioada de implementare: 31 martie 2014 – 30 septembrie 2015
• Tipul proiectului: Multi-regional
• Clasificarea domeniilor: Rural si urban
• Locatia proiectului: Regiunea principala: Sud-Vest Oltenia, Regiunea: Centru
• Valoare totală eligibilăde 4.955.396,22 lei.
Obiectivul principal al proiectului consta in imbunatatirea calitatii si dezvoltarea durabila a resurselor
umane din zona rurala a regiunilor Sud-Vest si Centru.
Obiectivele specifice:
• O1 - Facilitarea crearii accesului la informatii pentru 560 de persoane din mediul rural
(oportunitati profesionale, antreprenoriat, acces la serviciile proiectului);
• O2 - Dezvoltarea de noi afaceri pentru 144 de persoane din mediul rural;
• O3 -248 de persoane vor obtine calificari in domenii non-agricole (lucratori in agricultura de
subzistenta, persoane inactive someri, angajati – cu precadere tineri si femei.
Grupul tinta este reprezentat de:
• 80 de angajati
• 200 persoane inactive
• 200 persoane ocupate in agricultura de subzistenta
• 80 someri
Total: 560 persoane
Dintre acestea, 392 persoane vor participa la programe integrate de consiliere si instruire.
• Competente antreprenoriale: 144 persoane
• Cursuri non-agricole (adresate doar persoanelor inactive, persoanelor ocupate in agricultura
de subzistenta si somerilor si identificate in functie de necesitatile actuale de formare cerute
pe piata de munca): 248 persoane
Beneficii pentru grupul tinta:
• Decontare transport
• Premii in bani pentru planuri de afaceri
• Concurs de angajare - se vor PREMIA persoanele care isi gasesc loc de munca sau isi creaza
un loc de munca in urma initierii propriei afaceri;
• Subventii pentru cursanti
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•
•

Consiliere in vederea deschiderii unei afaceri
2 vizite in Bulgaria - maxim 40 de participanti vor participa la vizite

Enumeram cateva din Activitatile principale:
• Creare structuri parteneriale locale si Puncte locale de Informare si Asistenta – ne propunem
sa dezvoltam minim 12 puncte locale de informare si asistenta (InfoAsist RURAL) despre
oportunitati de ocupare non-agricola si oportunitatile de finantare pentru afaceri. Cate un
operator local va deservi biroul din localitatea sa de resedinta. Vom dezvolta parteneriate
pentru actiuni de lobby impreuna cu ONG-uri, asociatii, administratii locale etc.;
• Organizare Caravana de Informare - vom organiza intalniri cu potentialii beneficiari
direct in comune privind oportunitatile de ocupare in domenii non- agricole
si
antreprenoriat. Vom promova beneficiile invatarii continue, va fi promovat proiectul si
finantarea primita;
• Program de informare, consiliere si orientare profesionala – vom furniza servicii fiecarei
categorii de grup tinta care vor cuprinde: identificarea si evaluarea nevoilor participantilor,
aplicarea de teste/chestionare/exercitii, evaluarea si interpretarea rezultatelor, furnizarea de
informatii privind diverse profile ocupationale, consilierea individuala si de grup a
participantilor, asistarea acestora in luarea deciziei privind instruirea si modul in care isi pot
conduce propria cariera;
• Program integrat pentru dezvoltarea antreprenoriatului rural - vom furniza 8 programe de
formare “Competente antreprenoriale” pentru a furniza beneficiarilor cunostintele necesare
initierii si dezvoltarii unei mici afaceri. Cele mai bune planuri de afaceri vor fi premiate.
Partcipantii vor primi subventii. Vom organiza 2 vizite de studiu in Bulgaria pentru cele mai
interesante idei de afaceri pentru cei care intentioneaza sa le puna in practica;
• Dezvoltare de programe de instruire pentru furnizare competente si calificari in domenii nonagricole - pentru cresterea sanselor de ocupare, cresterea mobilitatii si adaptabilitatii la
nevoile pietei locale a fortei de munca se vor furniza 16 programe de instruire, dintre care 8
de calificare in domenii non-gricole in functie de interesul manifestat de catre beneficiari;
• Actiuni de publicitate si vizibilitate –pentru cresterea vizibilitatii, materiale personalizate
vor fi distribuite participantilor la evenimentele proiectului (Ex: brosura bune-practici,
pliante, afise), vom organiza conferinte de presa pentru diseminarea rezultatelor, spoturi
radio in fiecare regiune.
Informaţii suplimentare:

Camera de Comerţ şi Industrie Mureş
Str. Primariei, nr. 1, 540026 TIRGU MURES, Jud. Mures
tel: 0265-269218, 0365 566968, fax: 0265-269219, e-mail: office@cciams.ro
Persoane de contact:
Molnar Peter – Responsabil implementare partener CCI Mureș
Steliana Gliga – Expert grup tinta partener CCI Mureș
Nicoleta Suciu – Expert formare profesionala partener CCI Mureș
Anca Gînguţă – Expert promovare, organizare evenimente partener CCI Mureș
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