Comunicat de presă
Data: 1 februarie 2010

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în
parteneriat cu: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi; Universitatea de Vest din
Timişoara; Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea de Nord Baia Mare; Universitatea “Eftimie Murgu”
Reşiţa; Fundaţia “Academia Comercială Satu Mare”; Societatea Ştiinţifică de Management din România, în cadrul
proiectului: Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru
femei, proiect finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”, Contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5,
Perioada de implementare: 05.01.2009 - 05.01.2011, Valoare: 12.500.104 lei, anunţă:
Organizarea
Concursului „Planul meu de afaceri!” şi
Gala antreprenoriatului feminin AntrES
la nivel teritorial ȋn Centrul teritorial AntrES: Satu Mare
Concursul „Planul meu de afaceri!” la nivel teritorial, ȋn Centrul teritorial AntrES Satu Mare s-a organizat, ȋn perioada 4 – 31
ianuarie 2010 şi s-a adresat persoanelor instruite gratuit ȋn cadrul Şcolii antreprenoriale pentru femei ȋn perioada iulie –
decembrie 2009. La acest concurs au fost evaluate 60 de Planuri de afaceri ȋntocmite de grupurile ţintă I – femei manager şi II –
femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere, care au fost instruite ȋn realizarea acestor Planuri de afaceri, ȋn perioada iulie –
octombrie 2009 şi consiliate în vederea inițierii sau dezvoltării afacerii propuse.
Anunţarea rezultatelor Concursului „Planul meu de afaceri!” la nivelul Centrului teritorial AntrES Satu Mare se va realiza ȋn
cadrul evenimentului „Gala antreprenoriatului feminin AntrES”, eveniment ce se va desfăşura ȋn data de 12 februarie 2010,
ȋncepând cu orele 17, ȋn sala Amfiteatru al Colegiului National Mihai Eminescu din Satu Mare.
În cadrul evenimentului se vor acorda certificatele de absolvire a Şcolii antreprenoriale pentru femei, vor fi acordate diplome
și premii Planurilor de afaceri care au șanse reale de a se transforma în afaceri de succes și vor fi anunțate Planurile de afaceri
recomandate pentru participarea la Concursul „Planul meu de afaceri!” la nivel inter-regional.
Premierea celor mai bune Planuri de afaceri la nivel inter-regional, selectate şi evaluate din toate Centrele teritoriale AntrES:
Bihor, Timiş, Arad, Maramureş, Caraş-Severin, Satu Mare, va avea loc ȋn cadrul evenimentului „Gala antreprenoriatului feminin
AntrES”, eveniment ce se va organiza la Universitatea din Oradea, ȋn data de 5 martie 2010. La acest eveniment se vor ȋnmâna
următoarele premii: Premiul I - inter-regional - 2000 lei; Premiul II - inter-regional - 1700 lei; Premiul III - inter-regional - 1500 lei; 6
premii judeţene, câte un premiu a 1000 lei la nivelul fiecărui Centru territorial AntrES.

Manager de proiect: prof. univ. dr. Anca Dodescu
Coordonator teritorial: lect.univ.drd. Nistor (Chiorean) Flavia
Pentru informaţii suplimentare: www.antres.ro
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