
 

 

 

16.09.2021 
Lansare proiect cu titlul 

Sprijinirea Talentelor în Afaceri și Reinventarea Tinerilor (START) 

ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR GORJENI implementează proiectul cu titlul   „Sprijinirea 
Talentelor in Afaceri si Reinventarea Tinerilor (START)” POCU/908/1/3/149105 în 
parteneriat cu SC PAIDEA S.R.L., FUNDATIA ORIZONT, ASOCIATIA AGORA 2013 și 
ASOCIATIA “CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE”.  

Proiectul are ca obiectiv general: Furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării 
forței de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, acordate pentru 1051 
tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de 
Ocupare, cu rezidența în Regiunea Sud-Vest Oltenia, în scopul îmbunătățirii nivelului 
de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în 
sistem non-formal și informal, și asigurarea suportului necesar pentru creșterea 
ocupării tinerilor NEETs, demers concretizat în obținerea unui certificat de calificare 
de către cel puțin 240 tineri NEETs, precum și ocuparea în muncă a minim 453 tineri 
NEETs, intervenție derulată în Regiunea Sud-VestOltenia, materializată pe parcursul 
a 24 luni. 
 
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de  tinerii NEETs șomeri, cu accent pe 
cei din mediul rural si pe cei aparținând minorității roma, cu vârsta între 16-29 ani, 
cu domiciliul sau resedința în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, înregistrați 
si profilați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare. 
 
Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului sunt: 

• 5000 potențiali beneficiari informați privind activitățile proiectului și posibilitatea 
dezvoltării unei afaceri finanțate din FSE.  

• 1051 persoane recrutate pentru a beneficia de sprijin prin activitățile implementate 
în proiect  

• 453 persoane angajate ca urmare a participării la serviciile de  mediere  
• 800 persoane participante la programe de formare  pe piața muncii 
• 108  persoane își dezvoltă competențele antreprenoriale  
• 36 firme înființate/ acordarea ajutorului de minimis pentru cele 36 afaceri in 

valoare de 25.000 euro/ afacere 
 

Valoarea totală a proiectului este de 16.983.662,26  lei din care 16.874.994,86 lei 
este valoarea cofinanțării UE. 
 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 26 iulie 2021 – 25 iulie 2023 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

Date de Contact:  tel: 0253213041  e-mail: contact@apsg.ro. 

tel:0253214391

