Fişă Concept de Proiect
Titlul proiectului:

Crearea Centrului de Afaceri în or. Teleneşti

Localizare:
Aplicant:
Parteneri

Regiunea Centru ; raionul Teleneşti, oraşul Teleneşti şi localităţile din raion
Consiliul raional Teleneşti
ODIM

Obiectivul general Contribuirea la dezvoltarea economică regională prin crearea unui mediu eficient de iniţiere şi
susţinere a afacerilor, prin deschiderea Centrului de Afaceri în or. Teleneşti.
al proiectului:
Succintă
descriere a
proiectului:

Activităţi
necesare:

Rezultate
aşteptate:

Distrugerea activităţii economice şi în deosebi industriale la nivel macroeconomic ce a avut loc în
ultimul deceniu, însoţită de descreştea numărului angajaţilor din economia productivă nu a fost
urmată de o creştere adecvată a sectorului privat. Prin urmare oraşele mici au fost cele mai afectate
de emigrarea persoanelor tinere apte de muncă şi a celor cu studii. Acum peste un deceniu de
activitate economică în declin, persoanele emigrate din oraşele mici nu mai au nici un interes să se
întoarcă şi să investească în localitatea de baştină din cauza lipsei oportunităţilor de a avea o
susţinere pentru desfăşurarea eficientă a afacerii. Această situaţie atrage atenţie asupra necesităţii
îmbunătăţirii mediului de afaceri paralel cu crearea instrumentelor de bază pentru susţinerea IMMurilor (consultanţă, informare şi susţinere). Dezvoltarea IMM ar contribui la depăşirea dificultăţilor
sociale şi economice din regiune, în deosebi în oraşele mici.
Deschiderea Centrului de Afaceri va contribui la relansarea economică a raionului şi a Regiunii
Centru. Centrele de afaceri reprezintă una dintre puținele soluţii pentru firmele vulnerabile,
deoarece pun la dispoziţia antreprenorilor o serie de servicii strategice si logistice pentru a se
dezvolta.
• Managementul proiectului, activităţile de coordonare şi comunicare. (Numirea
coordonatorului de proiect și organizarea echipei; Elaborarea unui plan de acţiune;
Monitorizarea proiectului; Raportare financiară; Activităţi de atragere de fonduri;
Finalizarea regulamentului ; Evaluare proiect si audit);
• Promovarea proiectului. (Editarea buletin informativ; Publicarea în revista raională;
Editarea de pliante şi materiale promoţionale; Organizarea Forumului; Creare paginii Web);
• Renovarea, dotarea şi amenajarea centrului de afaceri. (Reabilitarea clădirii; Petrecerea
licitaţiilor; Elaborarea proiectului tehnic; Achiziţionarea de bunuri; Instalarea de
echipamente);
• Dezvoltarea capacităţilor grupului ţintă şi beneficiarelor. (Crearea bazei de date; Selectarea
personalului; Selectarea potenţialilor incubatori; Selectarea consultanţilor, elaborarea
cursurilor; Organizarea de seminarii şi instruiri; Instruirea beneficiarilor / GŢ);
• Dezvoltarea serviciilor post incubatorii. (Consultaţii pentru personal; Elaborarea unei
scheme de servicii post - incubare).
• Capacităţi manageriale crescute şi abilităţi antreprenoriale profesioniste;
• Un mediu eficient de iniţiere şi susţinere a afacerilor;
• Noi întreprinderi din domeniul productiv şi prestări servicii;
• Relaţii de colaborare cu antreprenori din ţară şi de peste hotare;
• Servicii diversificate şi calitative prestate de antreprenori;
• Create facilităţi multiple pentru antreprenori.
Este elaborat proiectul tehnic

Statutul actual al
proiectului:
Durată estimativă: 12luni
Costuri
2703191 Lei
estimative:

