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Întreprinzător în Mileniul Trei.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni!

INVITAŢIE

LA CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI
“ÎNTREPRINZĂTOR ÎN MILENIUL TREI”

Bucureşti, 20 octombrie 2010, ora 09.30, Hotel Ibis – Palatul Parlamentului,
Strada Izvor Nr. 82-84, Sala Eminescu A & B
Fundaţia "Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare” (CEED România)
împreună cu SC MBM Software & Partners SRL vă invită să luaţi parte la conferinţa ce
va marca începerea proiectului “Întreprinzător în Mileniul Trei”, proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
Proiectul se adresează unui public ţintă numeros care provine din toate judeţele ţării:
persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, angajaţi care doresc să îşi
sporească abilităţile şi competenţele, conducători de IMM-uri care doresc să deprindă noi
abilităţi manageriale, întreprinzători care doresc sporirea competitivităţii propriei afaceri.
Pe o durată de 30 de luni, între iulie 2010 şi decembrie 2012, echipa proiectului va
facilita accesul persoanelor din grupul ţintă la: formare profesională în domeniul
antreprenoriatului, managementul afacerii, managementul proiectelor, introducerea noilor
tehnologii; informaţii practice privind oportunităţile de utilizare a tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor (TIC); instrumente moderne capabile să sprijine iniţierea de activităţi
independente; produse software pentru managementul afacerii.
În cadrul conferinţei de lansare veţi afla detalii despre proiectul
“Întreprinzător în
Mileniul Trei” pentru a putea decide, alături de alţi potenţiali beneficiari, dacă proiectul
oferă soluţii şi pentru obiectivele dumneavoastră! Pentru detalii şi confirmări vă rugăm
să ne contactaţi prin email la office@ceed-romania.org sau la numărul de telefon
021- 313 42 92. Vă aşteptăm!
Cu stimă,
Cristina Mănescu
Manager de Proiect
Intreprinzător în Mileniul Trei

04.10.2010
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