ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
WOMEN’S ASSOCIATION OF ROMANIA
Bucuresti of.postal 37 c.p.80
mobil: 0744 56 14 31
Tel./fax: 40-21-3192927; e-mail: afr@afr.ro
www.afr.ro
________________________________________________________________________

ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA va invita sa participati la
CONCURSUL IDEI PENTRU AFACERI DE SUCCES dedicat FEMEILOR
ANTREPRENOARE!
De 8 martie, Ziua Internationala a Femeii 2013 , Asociatia Femeilor din România, a
lansat invitatia de a participa la concursul nostrum de planuri de afaceri pentru
promovarea antreprenoriatului feminin.
Concursul este organizat in cadrul proiectului POSDRU/97/6.3/S/62066
-SANSE EGALE SI RESPECT -INSTRUMENTE ANTREPRENORIALE DINTR-O
PERSPECTIVA DE GEN-SERAF si are ca scop sustinerea femeilor antreprenor prin
oferirea acestora sprijin financiar pentru dezvoltarea viitoarelor afaceri de succes, cât si
sprijinul echipei de proiect în vederea înfiintarii unor afaceri de succes .
Participarea la acest concurs consta in prezintarea unei idei de afacere ce ofera un produs
,sau un serviciu care sa raspunda unei probleme economice curente, sa fie competitiva si
sa creeze plus valoare.
Concursul SERAF ( Sanse egale si respectpentru antreprenoriatul feminin) intitulat IDEI
PENTRU AFACERI DE SUCCES va acorda premii constând în sprijin financiar în
valoare de 1000 lei/premiu pentru 160 de femei( din Bucuresti-Ilfov , Iasi , Craiova ,
Brasov) care initiaza o afacere in urma consilierilor primite la Centrele SERAF .
Pe lânga sprijinul financiar acordat, dintre cele 160 de afaceri premiate, juriul va acorda 3
Premii de ExcelenTA SERAF pentru cele mai bune 3 povesti de succes desprinse in
cadrul derularii concursului.
Premiul de excelenta consta într-o tableta, iar premierea se va face în cadrul
evenimentului de închidere a proiectului.
Pentru a putea afla mai multe detalii despre concurs, este necesar sa se viziteze site-ul
www.seraf.ro sau sa se acceseze link-ul concursului www.seraf.ro/concurs pentru a fi
consultat regulamentul concursului.
Proiectul POSDRU/97/6.3/S/62066 ?SANSE EGALE SI RESPECT INSTRUMENTE ANTREPRENORIALE DINTR-O PERSPECTIVA DE GEN este
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritara
6. Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de interventie 6.3.
Promovarea egalitatii de sanse pe piat a muncii.
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