Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
Data: 28.04.2014
COMUNICAT DE PRESĂ – CONFERINTA LANSARE PROIECT
S.C. ASCENDIS TEAM S.R.L., în parteneriat cu S.C. A&C COMPANY S.R.L., S.C. TERRA
CONSTRUCTII S.R.L. si EQUIPO HUMANO S.L., au plăcerea să anunţe organizarea conferinței
de lansare a Proiectului „Oportunitati de ocupare pentru o viata mai buna in mediul
rural” cu sprijin financiar din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de
ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a
zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de
munca”, contract de finantare POSDRU/135/5.2/S/131271, ce se va desfasura miercuri,
30.04.2014, începând cu ora 15,00, în localitatea Sântimbru, Restaurant Galaxy, DN1,
jud.Alba
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 18 luni, începând cu data de 31.03.2014 şi are ca
obiectiv general „ Cresterea oportunitatilor de ocupare prin dezvoltarea de masuri
active integrate in vederea dezvoltarii sustenabile si facilitarii accesului la ocupare in
activitati non-agricole a persoanelor fara loc de munca din zonele rurale si crearea
conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non- agricole. ”Prin proiect
se vor oferi servicii servicii integrate şi personalizate pentru integrarea si reintegrarea a 820
persoane neocupate din mediul rural (50 persoane inactive, 150 persoane in cautarea unui
loc de munca, 370 someri, 250 persoane ocupate in agricultura de subzistenta pe o piata a
muncii deschisa, flexibila si inclusiva.Se urmăreşte facilitarea accesului pe piaţa muncii a
persoanelor din mediul rural în cadrul a 3 Centre de ocupare (în judeţele Alba, Neamţ şi
Botosani) prin furnizarea serviciilor de informare-consiliere, orientare profesională, mediere
a muncii în vederea dezvoltării personale şi sprijin în găsirea unui loc de muncă pentru 820
persoane şi integrarea durabilă pe piaţa muncii a cel puţin 18,1 % participanţi din zonele
rurale, inclusiv prin organizarea de Job–cluburi în zonele rurale. Se vor organiza 41 cursuri
de formare profesională.. Se vor promova programe ce sprijină demararea unei activităţi
independente în mediul rural prin servicii de consultant/asistenţă antreprenorială pentru
280 persoane, cu o atenţie specială acordată femeilor, inclusiv prin abordarea de tematici
informative pentru accesarea şi utilizarea microcreditelor în domenii non-agricole dar şi prin
revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. Proiectul se va implementa în judeţele Alba,
Neamţ şi Botosani. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 7.336.508 lei. Valoarea
finantarii nerambursabile acordate este de 6.969.682,60 lei (5.989.745,23 lei din FSE,
979.937,37 lei din bugetul national). Contributia beneficiarului este de 366.825,40 lei. La
Conferinţa de lansare a proiectului vor participa reprezentanți ai partenerilor și mass-media.
Pentru mai multe informaţii despre derularea proiectului vă rugăm să contactaţi
S.C.Ascendis Team S.R.L., telefon 0756/058956, 0749/171236, 0374/063971, fax
0358/108949 e-mail: ascendis _team@yahoo.com.
Persoana de contact: dl. Harmanas Calin Teodor - Manager de proiect.

