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INVITAŢIE
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin este beneficiarul proiectului «Dezvoltarea
culturii antreprenoriale în judeţele Caraş-Severin, Alba şi Vâlcea», proiect finanţat prin Programul Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3

– Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a

intreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale.
Parteneri în proiect sunt, pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin, Camerele de Comerţ
şi Industrie Alba şi Vâlcea, firme şi organizaţii neguvernamentale din cele trei judeţe, precum şi parteneri din
Italia. Proiectul îşi propune să dezvolte competenţele antreprenoriale şi manageriale în rândul întreprinzătorilor
cu scopul de a crea sau dezvolta noi afaceri, să faciliteze accesul întreprinzătorilor la finanţări bancare şi la
fonduri europene şi guvernamentale destinate sectorului IMM, să promoveze şi să transmită la nivelul
întreprinzătorilor exemple de bune practici şi idei de succes de la nivel internaţional, dezvoltarea unei reţele de
cooperare între întreprinzători, care să favorizeze atât schimbul de experienţă la nivel naţional şi transnaţional,
cât şi încheierea de parteneriate comerciale. Pe termen mediu şi lung, proiectul va contribui la accelerarea
dezvoltării sectoarelor economice de interes şi cu potenţial ridicat din cele trei judeţe partenere.
În conformitate cu scopul proiectului, în data de 23 martie 2012, începând cu orele 14, în sala de şedinţă
a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 71, parter, va avea
loc seminarul cu tema „Fondurile europene – sursă de finanţare pentru dezvoltarea afacerilor“. Pe lângă
informaţiile legate de tema aleasă, participanţii se vor putea familiariza cu detaliile proiectului, cu avantajele şi
facilităţile oferite prin implementarea acestuia. Vă rugăm să confirmaţi participarea la tel. 0255/215829 sau
0722402952, persoană de contact Diana Popiac.
Resita,
14.03.2012

