
 

 

 

 
 

San Secondo di Pinerolo, 16 Aprilie 2018 

 

Evenimente de prezentare  

proiect " Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”  

 

Vineri, 20 Aprilie 2018, începând cu ora 18:00 

Via Ancona, 7, Torino – Sediul Consulatului General al României la Torino 

Sâmbătă, 21 Aprilie 2018, începând cu ora 16:30 

Via Gressoney, 29/B, Torino – Sediul Asociației „Primo Passo” 

 

 
INFOR ELEA din San Secondo di Pinerolo împreună cu Camera de Comerț și Industrie Caraș  
Severin au plăcerea să invite cetățenii români, membri ai asociațiilor românești, oameni de 
afaceri și jurnaliști la două evenimente de prezentare a proiectului "Antreprenoriat 
sustenabil pentru românii din Diaspora”.   

Proiectul "Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora” face parte din programul 
Diaspora Start Up și este destinat cetățenilor români din Diaspora care doresc să-și 
deschisă o afacere non-agricolă în mediul urban din România. Proiectul prevede cursuri 
gratuite de antreprenoriat, posibilitatea acordării unor finanțări nerambursabile de 
maximum 40.000 de euro pentru înființarea și demararea afacerilor și o echipă de 
specialiști care va acorda suport și consultanță pentru operaționalizarea afacerilor.    

 

Vor interveni: 

 

Experții de proiect din partea partenerului INFOR ELEA si ai leaderului de parteneriat-
Camera de Comerț și Industrie Caraș  Severin, prin managerul de proriect, Alex Buzzi și 
echipa sa,  care vor prezenta proiectul cu referire la aspecte precum scopul, obiectivele, 
etapele, grupul țintă căruia se adresează, oportunitățile și beneficiile persoanelor care 
doresc să participe la programul de formare antreprenorială și să inițieze o afacere, 



 

 

concursul de planuri de afaceri și finanțarea afacerii prin schema de ajutor de minimis. 

La finalul prezentării, va urma o dezbatere deschisă, sub forma unei sesiuni Q&A (întrebări 
și răspunsuri), unde persoanele interesare vor putea să adrese întrebări echipei și să facă 
înscrierea preliminară în cadrul proiectului, primind asistență din partea experților de 
proiect. 
 

Informații de fond 

 
Proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora” este implementat de 
Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin (administratorul schemei de parteneriat), 
împreună cu INFOR ELEA din San Secondo di Pinerolo, Italia (partener) și  Asociația „Spirit 
Romanesc” ONLUS din Roma (partener)  

Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 
românii din diaspora, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale ale acestora prin înființarea și 
susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană din Regiunile: Vest, Nord-
Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest și Centru, exceptând regiunea 
București-Ilfov. 

Grupul țintă al proiectului va fi format din cel puțin 220 de cetățeni romani care au 
domiciliul sau rezidența din ultimele 12 luni, pană la înscrierea în proiect, în străinătate. 
Persoanele din grupul țintă vor participa la cursuri de antreprenoriat și  vor elabora un 
plan de afaceri. În urma unui concurs de planuri de afaceri, vor fi selecționate cele mai 
bune 24 de planuri de afaceri care vor primi o finanțare de maxim 40.000 de euro. 

Proiectul are o valoare de 6.837.266,50 lei (5.811.676,53 lei din Fondul Social European și 
1.025.589,97 lei din Bugetul național), fiind finanțat prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014 – 2020. Durata implementării proiectului este de trei ani (2017-2020) 

Pentru informații generale despre proiect și pentru confirmarea participării: 
 
Elena Carra, Expert informare grup țintă 
INFOR ELEA, San Secondo di Pinerolo, Italia 
E-mail: caras-diaspora@inforelea.academy 
Tel: 0039-0121503227 
 
Anca Copreanu, Expert selecție și evidență grup  
INFOR ELEA, San Secondo di Pinerolo, Italia 
E-mail: anca.copreanu@inforelea.academy 
Tel: 0039-0121503228 
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