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LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL 

”DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane 

Educate” 

 

Asociația "PartNET - Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă", în calitate de Beneficiar, în 

parteneriat cu Agrafics Communication SRL, Județul Dâmbovița, Municipiul Târgoviște, 

Municipiul Ploiești și Asociația Europa Pentru Dezvoltare Umană anunță lansarea proiectului 

cu titlul DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate, cod 

mysmis 104118, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea antreprenoriatului și creșterea 

ocupării pe cont propriu în mediul urban la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin înfiintarea a 73 

de întreprinderi cu profil non-agricol, în vederea creării de noi locuri de muncă durabile și de 

calitate și promovării mobilității lucrătorilor. 

Proiectul se va implementa în regiunea Sud Muntenia, în toate judetele, astfel: Dâmbovița 

(Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Găești, Fieni, Răcari), Prahova (Ploiești, Vălenii de munte, 

Câmpina, Sinaia, Bușteni, Azuga, Breaza, Comarnic), Ialomița (Slobozia, Amara, Fetești, Urziceni), 

Teleorman (Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele, Zimnicea, Videle), Argeș (Pitești, 

Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Topoloveni, Ștefănești), Giurgiu (Giurgiu, Bolintin Vale, 

Mihăilești), Călărași (Călărași, Oltenița, Lehliu Gară, Fundulea, Budești). Activitățile se vor 

implementa și în alte orașe din regiune, în funcție de necesități, fără a se limita la cele selectate. 

Grupul țintă va avea domiciliul în regiunea Sud Muntenia, în mediul urban sau rural. 

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 16 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 

2021, iar principalele rezultate preconizate sunt: 

- 7 campanii județene de informare a publicului cu privire la programul de formare; 

- 600 de persoane selectate în grupul țintă, ce vor participa la cursul de Competențe 

Antreprenoriale, certificate ANC; 

- 600 de planuri de afaceri analizate și evaluate; 



 

 

- 73 de planuri de afaceri selectate și 73 de contracte încheiate cu agenți economici, pentru 

derularea stagiilor de practică; 

- 73 kit-uri ale oamenilor de succes acordate; 

- 73 de persoane beneficiare de cursul Comunicare în Limba Engleza și cursul Competențe IT; 

- 73 firme înființate și monitorizare în ceea ce privește funcționarea și dezvoltarea afacerilor; 

- 73 de contracte de subvenție încheiate, în vederea acordării subvențiilor pentru înființare 

afaceri; 

- 146 de locuri de muncă create; 

- 73 de afaceri funcționale și monitorizate timp de 6 luni. 

Valoarea totală a proiectului este de 17.817.204,60 lei, din care 15.106.016,32 lei contribuția 

Uniunii Europene și 2.637.319,88 lei contribuție din bugetul național.  

Dezvoltarea resurselor umane reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale unei creșteri 

economice sustenabile, iar proiectul ”DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin 

Resurse umane Educate”, răspunde acestei necesități prin furnizarea de acțiuni complexe, 

bazate pe experiența dobândită și pe know-how-ul acumulat de către Solicitant de-a lungul 

timpului. Proiectul va avea un efect pozitiv asupra economiei locale și regionale, crescând 

nivelul de ocupare prin crearea a cel puțin 146 de noi locuri de muncă, autosusținerea financiară 

a antreprenorilor și o viziune axată pe dezvoltare microeconomică. 

 

Date de contact: 

       Responsabil         Telefon        E-mail 

Asociația "PartNET –Parteneriat pentru 

Dezvoltare Durabilă" 
 0732.785.337 daretostart@partnet.ro 
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