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Proiectul „Actiuni strategice pentru Dezvoltare Strategica – ID 130472”, in cadrul Programului Operational Sectorial De-
zvoltare Resurse Umane, Axa 5, Domeniul Major de Interventie 5.2

Programul de proiect 
„Acţiuni de Consultanţă şi Asistenţă în vederea Dezvoltării Antreprenoriatului“ (ACADA)

coordonat de partenerul transanational „bit management Beratung GmbH”

Esti major, cetatean român, domiciliezi in judetul Ilfov, Dâmboviţa, Prahova sau Teleorman? 
Nu ai surse de venit, datorii fiscale si nici probleme cu legea? 
Esti o persoana cu spirit de initiativa gata sa porneasca propria afacere? 
Detii un certificat de competente antreprenoriale sau diploma de bacalaureat in profil economic sau industrial? 

Atunci esti persoana potrivita pentru programul ACADA!

Conditiile si Regulamentul de Participare la programul ACADA pot fi descarcate de pe pagina de intenet www.pentrueuropa.eu sau ridica-
te, in forma tiparita, de la sediile de program, din Municipiul Bucuresti, str. Mihai Eminescu 156 parter, din Municipiul Alexandria, str. 1907 nr. 
60 bis (Scoala Gimnaziala nr. 7, parter) sau din Municipiul Targoviste, B-dul Unirii 18-22 (universitatea Valahia, facultatea de inginerie, corp 
B2, etaj 1), incepand cu 26.08.2015, in zilele lucratoare, intre orele 10:00 si 18:00. 

Daca esti de acord cu Conditiile si Regulamentul de Participare te asteptam la unul din sediile de program de mai sus pentru a verifica 
daca indeplinesti conditiile de participare. Ultima zi de verificare este 02.09.2015. Candidatii care indeplinesc conditiile de participare vor da 
un test de admitere. Candidatii al caror test se va clasa in primele 220 vor fi inscrisi la programul ACADA.

Iti dorim succes si nu uita: CINE NU RISCĂ, NU CASTIGĂ!

Ca participant la programul ACADA:
 vei invata sa concepi propriul plan de afaceri dupa metode probate la nivel international
 vei lua parte la concursul planurilor de afaceri dotat cu 76 de premii in bani
 vei fi ajutat sa infiintezi firma potrivita pentru planul tau de afaceri castigator
 pentru un loc castigator la concursul de planuri de afaceri si curajul de a infiinta o firma vei primi in cadrul 

festiv, in prezenta presei, un premiu in bani de pana la 23.000 lei si diploma de excelenta „antreprenor de 
viitor” inmanata de o companie internationala de succes.

ACADA iti oferă si următoarele facilităţi:
 Participare gratuita
 Subvenţie de participare la program daca vei preda un plan de afaceri valid
 Pachete de hrana pe durata sesiunilor de consultanta in grup
 Decontarea cheltuielilor de transport daca participi la sesiunile de consultanta de grup
 Suport administrativ şi juridic pentru înfiinţarea firmei;
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