METODOLOGIE CONCURS
„FEMEI IN AFACERI”

desfășurat în cadrul proiectului
Egalitate de șanse și incluziune socială pentru femei în Regiunea Bucure ști-Ilfov
Contract: POSDRU/152/6.3/G/130466

PREAMBUL
În cadrul contractului de finanțare POSDRU/152/6.3/G/130466, cofinanțat din Fondul
Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013, R4-Consultanță și Formare Profesională, în
parteneriat cu Asociația Alternativa 2003 și 4Emes Consultores Associados Lda,
promovează și dezvoltă principiul egalității de șanse pe pia ța muncii prin motivarea a
360 de femei pentru creșterea competențelor în cadrul programelor de formare
profesională și pentru antreprenoriat, în contextul dezvoltării durabile a regiunii și în
condițiile schimbului de experiență transnațională.
Proiectul are următoarele obiective specifice :
OS.1 Dezvoltarea competențelor profesionale prin elaborarea unei strategii pentru
femei privind egalitatea de gen în ceea ce prive ște profesiile, cariera si veniturile, prin
colaborare transnațională;
OS.2 Înființarea și dezvoltarea a unui Centru pentru Dezvoltarea Profesională a
Femeilor în vederea creșterii conștientizării principiului egalită ții de gen în cadrul
societății civile, prin cooperare transnațională;
OS. 3 Dezvoltarea și furnizarea de programe de formare profesionala pentru 270
femei în vederea asigurarii accesului egal la ocupare și la construirea unei cariere
profesionale;
OS. 4 Dezvoltarea culturii antreprenoriale prin dezvoltarea și furnizarea unui program
de formare profesională specific pentru 54 de femei și consiliere și asisten ță
antreprenoriala pentru 20 de femei.
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Dispoziții generale
Art. 1. Concursul „Femei in afaceri” este organizat de către R4-Consultanță și
Formare Profesională SRL in cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social
European în cadrul POS DRU 2007-2013 Egalitate de șanse și incluziune socială
pentru femei în Regiunea București-Ilfov, Contract: POSDRU/152/6.3/G/130466, al
cărui Beneficiar este R4-Consultanță și Formare Profesională SRL.
Art. 2. În cadrul proiectului Egalitate de șanse și incluziune socială pentru femei în
Regiunea București-Ilfov, Contract: POSDRU/152/6.3/G/130466 persoanele care
participa la programele de formare profesionala pot beneficia de Programul de
Consiliere si Asistenta antreprenoriala.
Art. 3. Beneficiarii Programului de Consiliere si Asistenta antreprenoriala au
posibilitatea de a se inscrie in Concursul „Femei in afaceri”
Art. 4. Concursul „Femei in afaceri” se organizează în scopul impulsionării,
stimulării şi dezvoltării antreprenoriatului în rândul femeilor, încurajării creării de
noi intreprinderi, susţinerii spiritului managerial şi promovării culturii antreprenoriale
în societate. Câştigătorii vor fi recompensati cu premii băneşti.
Art. 5. Activitatea privind organizarea, desfăşurarea şi stabilirea rezultatelor
concursului va fi efectuată de către organizator.
Art. 6. Prezenta metodologie determină cerinţele faţă de participanţi şi lucrările
prezentate la concurs, criteriile de selectare şi evaluare, termenul de desfăşurare a
Concursului, modalitatea de stabilire a câştigătorilor
Art. 7. Beneficiarii Programului de Consiliere si Asistenta antreprenoriala care doresc
sa participe la Concurs vor depune la secretariatul Centrului pentru Dezvoltarea
Profesionala a Femeilor cu sediul in Bd. Dacia nr.99, etaj 4, sector 2, Bucuresti:





cerere-tip de participare (anexa 1)
planul de afaceri, structurat conform anexei nr.2 la prezentul Regulament
anexe relevante privind înființarea firmei (certificat de inregistrare)
declaratie grad de rudenie (anexa 4)

Art. 8. Pot participa la Concurs persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate
din
prezenta
metodologie.
Astfel
sunt
eligibile
persoanele
care
îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
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fac parte din grupul țintă al proiectului: femei, cu domiciliul în Regiunea
București-Ilfov, conform cererii de finanțare aprobate
au înregistrat o rată de participare/prezență la activită țile de formare
profesională de minim 75% din totalul orelor de curs.
au promovat examenul final al cursului de formare profesională pe care l-au
urmat in proiectului POSDRU/152/6.3/G/130466, cofinanțat din Fondul Social
European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013

Art. 9. Concursul „Femei in afaceri” se desfasoara dupa urmatorul program:
Perioada
1 – 8. 03.2015
9 - 20.03.2015
23.03.2015
24 - 25.03.2015
26-27.03.2015
30.03.2015

Activitati
Inscrierea participantilor la concurs
Evaluarea dosarelor/planuri de afaceri concurs
Anuntarea rezultatelor
Depunerea contestatii
Solutionarea contestatii
Publicarea listei de castigatori

Art. 10. Procedura de evaluare a planurilor de afaceri se va face dupa criteriile de
evaluare din anexa nr.3 la prezentul Regulament
Art. 11. Dosarele prezentate la Concurs vor fi examinate de către Comisia de
evaluare, care va stabili castigatorii concursului pe baza prezentei metodologii
Art. 12. Rezultatele Concursului „Femei in afaceri" vor fi afisate la sediul Centrului
pentru Dezvoltarea Profesionala a femeilor si pe pagina de internet a proiectului,
respectiv www.proffem.ro.
.
Art. 13. Primele 5 planuri de afaceri in ordinea punctajului vor fi premiate cu premii in
bani, suma fiind de 2500 lei pentru fiecare. Premiile banesti se vor acorda cel tarziu
pana la data 15.04.2015.

Dispoziții finale
Art.14. Prezenta
metodologie
se
aplică
în
cadrul
proiectului
POSDRU/152/6.3/G/130466, a fost elaborată de echipa de implementare a
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proiectului și respectă principiile egalită ții de șanse, nediscriminării pe criterii de
religie, etnie sau de altă natură și poate fi modificată și completată în func ție de
necesitățile reale care decurg din implementarea proiectului.
Art.15. Prezenta metodologie se aplică începând cu data de 01 martie 2015.

Echipa de elaborare a metodologiei:
Nr.
crt.

Activitatea

Numele, prenumele Funcția și semnătura

1.

Întocmit

Catalin Dragos Milea Expert antreprenoriat

2.

Verificat

Mihaela Rotar

Expert coordonator

3.

Avizat

Daniela Dorcea

Expert coordonator programe de
formare profesionala
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