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Primăria Municipiului Dorohoi anunță încheierea primului Apel de depunere a
planurilor de afaceri, aferent proiectului “Comunitatea Marginalizata Plevna-Dorohoiprogram integrat de masuri de interventie (CMP-D) “, conform programului Business Start
Dorohoi, prin intermediul căruia Autoritatea Locală sprijină financiar înființarea a 20 de
firme pentru solicitanții din zona marginalizată Plevna.
Valoarea finanțării nerambursabile acordată unui plan de afaceri în cadrul
Concursului de planuri de afaceri Business Start Dorohoi este de maxim 113.620 lei,
valoarea totală repartizată în cadrul proiectului este de 2.272.400 lei
lei, aferentă unui număr de
20 de planuri de afaceri eligibile.
În cadrul Apelului 01 al Concursului de planuri de afaceri Business Start Dorohoi,
destinat grupului țintă din Cartierul Plevna care au absolvit cursul de Competente
Antreprenoriale, Grupele 1 și 2, au fost depuse 14 planuri de afaceri, planuri care vor fi
evaluate de către comisia de evaluare. În urma evaluării vor fi selectate pentru finantare
planurile de afaceri cu cele mai bune 10 punctaje corespunzatoare prezentului apel, în
ordinea descrescatoare a acestora indiferent de grupa din care fac parte.
Pe parcursul întregului an vor mai fi deschise alte 2 Apeluri de depunere a planurilor
de afaceri, în cadrul programului Business Start Dorohoi
Dorohoi. Pentru o informare mai bună
privind condițiile de eligibilitate in cadrul programului amintit vă rugăm să consultați adresa
de
internet:
www.primariadorohoi.ro,
https://www.facebook.com/Proiect-ComunitateMarginalizata-Plevna-Dorohoi/ sau să ne vizitați la sediul din Mun.Dorohoi, Str.Grigore Ghica,
nr.34.
Având în vedere interesul manifestat de potențialii beneficiari ai Programului,
Primăria Municipiului Dorohoi a inițiat către Finanțatorul contractului, procedura de
suplimentare a numărului de microintreprinderi ce pot fi sprijinite, cu încă 15 planuri de
afaceri, având o valoare suplimentară de 1.704.300 lei
lei. Astfel suma totală acordată pentru
dezvoltarea antreprenorială va ajunge la circa 837.000 Euro.

