Lista coduri CAEN pentru concursul de idei de afaceri ce se va desfășura în cadrul proiectului:
”Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia si
București-Ilfov”
Contract nr. POSDRU/176/3.1/S/150524
Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania cu sediul în București,
Bd. Pache Protopopescu nr.85, sector 2, în parteneriat cu S.C. R4 Consultanță și Formare
Profesională SRL cu sediul în București Str. Colței nr.44, etaj 3, sector 2, Asociația Respiro cu
sediul în București str. Doamnei nr.3, sector 3 și Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și
Formare Profesională cu sediul în București, sector 4,Splaiul Unirii, nr. 4, bl. B3, tronson II, etaj. 7,
ap. 20, aduc la cunoștința tuturor persoanelor interesate să participe la competiția de idei de
afaceri, lista reactualizată a codurilor CAEN conform eratei la Instrucțiunea 108 publicată de
Direcția Generală Capital Uman, Ministerul Fondurilor Europene în data de 11 Mai 2015.
(http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/i_108.pdf) prin care domeniul ”Procesarea
alimentelor si băuturilor” și codurile aferente se elimină.
Competiția de idei de afaceri se adresează publicului larg!!
Perioada de depunere a planurilor de afaceri: 4-21 mai 2015
Înscrierile se fac depunând dosarul la una dintre locațiile de implementare ale proiectului:
 Centrul de sprijin pentru inițierea Afacerilor din regiunea Sud-Vest Oltenia situat în
Craiova, Str. Dezrobirii nr. 18 , în zilele de miercuri, 6,13 si 20 mai, în intervalul orar: 10:00 – 13:00
și 15:00-19:00; în zilele de joi, 7,14 si 21 mai, în intervalul orar 09:00-12:00 și 13:00-17:00.
 Centrul de sprijin pentru inițierea Afacerilor din București, str. Doamnei nr. 3, în zilele de
marți și miercuri, în intervalul orar: 10:00 – 13:00.
 Centrul pentru dezvoltarea profesionala a femeilor din București, str. Colței nr.44, et.3,
zilnic de luni până vineri în intervalul orar: 14:00 – 18:00
Metodologia concursului de afaceri poate fi consultată la:
http://step-by-step-in
business.ro/documente/Metodologie_Concurs_Planuri_de_afaceri_Step_by_step.pdf
Toata documentația necesară întocmirii planului de afaceri( inlusiv in format editabil) se
găsește pe:
http://step-by-step-in-business.ro/
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