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Începerea implementării proiectului 
„Antreprenoriat sustenabil în mediul urban din regiunea Sud Muntenia” 

 
S.C. IPA S.A. - Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi 
instalaţii de automatizare, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia Oamenilor de 
Afaceri Argeş au lansat proiectul  

„Antreprenoriat sustenabil în mediul urban din regiunea Sud Muntenia” 
cod MySMIS 104001 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă contribuţii la progresul culturii antreprenoriale şi 
stimularea ocupării, având drept scop şi obiective pregătirea persoanelor de a iniţia idei de afaceri 
şi de a le concretiza în afaceri sustenabile şi durabile, prin imbunătăţirea nivelului de competenţe 
antreprenoriale, oferind suportul logistic, financiar şi didactic al iniţiativelor antreprenoriale pentru 
crearea de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană corespunzatoare regiunii Sud 
Muntenia şi a unor locuri de muncă sustenabile şi de calitate.  

Grupul ţintă este format din 500 persoane cu domiciliul sau reşedinţa în regiunea Sud 
Muntenia (judeţele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Giurgiu, Prahova şi Teleorman) care 
intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban. 

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt: 500 de persoane care vor 
beneficia de sprijin în domeniul antreprenoriatului prin cursuri de formare autorizate de 
„Competențe antreprenoriale”, activităţi de consiliere, consultanţă şi mentorat, 60 de întreprinderi cu 
profil nonagricol nou create în mediul urban din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia care vor 
beneficia de o subvenţie nerambursabilă de maxim 40.000 Euro pentru dezvoltarea afacerii şi 120 
de locuri de muncă nou create în întreprinderile înfiinţate în cadrul proiectului ce vor fi ocupate de 
persoane cu domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 14.858.389,86 lei, din care asistența financiară 
nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană în valoare de 12.494.278,47 lei, iar asistenţa 
financiară nerambursabilă acordată din bugetul naţional în valoare de 2.204.872,67 lei.      

 Proiectul a început pe data de 12 ianuarie 2018 și se va finaliza pe data de 11 noiembrie 
2020. 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
 
 
Contact: Cristina Ogescu, Manager proiect , telefon: +40 213 180 029; fax: + 4021.316.16.20 
Email: cris@ipa.ro, website: http://www.romania-startup.ro/sudmuntenia/  
Adresa: Calea Floreasca 169, Sector 1, Bucureşti, România 


