Data: 20 Ianuarie 2021

Anunț de încheiere a proiectului „Dezvoltarea mediului antreprenorial
din regiunea Sud-Est prin acces la finanţare - DEMOFIN - SE”
EGIS ROMÂNIA S.A., în parteneriat cu Asociatia de marketing a studentilor din Romania (AMA), anunță
finalizarea proiectului POCU/82/3/7/105545 DEMOFIN - SE, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării
prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea dezvoltării de activităti independente la nivelul Regiunii de
dezvoltare Sud-Est, in vederea promovarii unor locuri de muncă durabile si a unui mediu economic stabil la nivel
regional.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creşterea nivelului de cunoştinţe şi a gradului de conştientizare cu privire la beneficiile dezvoltării de
competenţe şi abilităţi în domeniul antreprenoriatului, a ocupării pe cont propriu şi a demarării de activitaţi
independente, la nivelul Regiunii Sud-Est;
2. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru 450 persoane şi sprijinirea a 54 dintre acestea în
înfiinţarea şi dezvoltarea sustenabilă de noi IMM-uri în Regiunea Sud-Est, pe parcursul a 3 ani;
3. Cresterea gradului de ocupare in Regiunea Sud-Est prin finanţarea şi sprijinirea directă a 54 de IMM-uri
care vor asigura cel puţin 108 de locuri de muncă.
Activități derulate si rezultate obtinute:
Activitatea 1. Formare Antreprenorială a inclus următoarele procese:
- dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru 477 persoane din judeţele Brăila, Buzău, Constanţa,
Galaţi, Tulcea şi Vrancea prin organizarea de cursuri de formare profesională;
- organizarea a doua competiţii de planuri de afaceri pentru acordarea de subvenţii (ajutor de minimis) care
sa sprijinine înfiinţarea și dezvoltarea afacerii propuse – au fost selectate 54 de planuri de afaceri.
- organizarea de stagii de practică pentru antreprenorii selectaţi în cadrul competiţiilor DEMOFIN SE.
Activitatea 2. Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE a avut ca rezultat înfiinţarea și
dezvoltarea a 52 de firme care au beneficiat de ajutor de minimis (max. 150.549,75 lei/firma) pentru punerea în
aplicare a planurilor de afaceri selectate în cadrul competitiilor DEMOFIN SE. Fiecare firmă a înfiinţat cel putin 2
locuri de muncă în regiunea Sud-Est.
Valoarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul proiectului DEMOFIN SE este de aproximativ 8 milione de lei.
Activitatea 3. Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate s-a incheiat cu 52 de
IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului reprezentat de subvenţie (ajutorul de minimis) și
115 locuri de muncă create și menţinute la 6 luni după terminarea sprijinului/finanţării.
Durata de implementare a proiectului a fost de 36 de luni, în perioada 15.01.2018 – 14.01.2021.
Valoarea totală a proiectului: 13.333.530,29 lei alcătuită din: valoarea cofinanțării UE de 11.211.893,65 lei,
valoarea contribuţiei din Bugetul naţional de 1.978.569,47 și valoarea cofinanțării asigurate de Beneficiar
reprezentand 143.067,17 lei.
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