CALENDAR DEPUNERE DOSARE
pentru studenţii Facultăţii de Protecția
Protecția Mediului
înmatriculaţi în penultimul an de studiu
grupul ţintă potenţial – STUDENȚI
STUDENȚI
în cadrul proiectului
„ANTREPRENOR PENTRU VIITOR"
Cod proiect: 124167
Depunerea dosarelor de candidatură:
candidatură 31.10.2019 – 05.11.2019,
• sala S109 et.1 Facultatea de Protecția
Protecția Mediului, orele 9-12 pentru
stu
studenții
denții FPM, str. General Magheru, nr.26
Dosarul de candidatură GT II - studenți
studenți va cuprinde următ
următoarele
oarele:
rele:
• Declaraţie de intenţie
intenţie privind înscrierea în proiect şi îndeplinirea condiţiilor obligatorii – GT II – studenți
studenți (Anexa 15)
• Consimţământ de utilizare a datelor personale (Anexa 12)
• Formular de înregistrare grup țintă (Anexa 24)
• Angajament de a respecta
respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile
care îi revin în situaţia selectării (Anexa 26)
• Declarația
Declarația pe proprie răspundere că nu a participat anterior la programe similare de îmbunătăţire a competentelor antreprenoriale, inclusiv in proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale (Anexa 27)
• Copie xerox, conform cu originalul, după Cartea de identitate,
• Copie xerox, conform cu originalul, după Certificat de căsătorie (dacă
este cazul),
• Adeverința
Adeverința de student înmatriculat în învăţământul universitar, întrîntr-un
program de studii de licenţă nonnon-economic al Universităţii din Oradea
din care să rezulte media generală
generală a anului de studiu anterior,
anterior,
• Dovada aparteneței
aparteneței la un grup vulnerabil.
vulnerabil.
Formate tip : https://antrev.uoradea.ro/ro/gruphttps://antrev.uoradea.ro/ro/grup-tintatinta-alal-proiectului
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Metodologia de selecție
selecție a grupului țintă a fost publicată pe site-ul de prezentare a proiectului https://antrev.uoradea.ro/ro/, secţiunea Grup ţintă: https://antrev.uoradea.ro/ro/grup-tinta-al-proiectului.
Pentru informații
informații suplimentare, contactați
contactați Responsabilul implementare pe facultate:
facultate:
conf. univ. dr. Lazăr Andra Nicoleta
Proiect: Antreprenor pentru viitor
Beneficiar: Universitatea din Oradea
Partener: Corporactive Consulting SRL
Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei,
lei din care:
- Finanțare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă),
din care: Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 956.150,77 lei
- Cofinanțare beneficiar: 168.288,72 lei
Durata de derulare a proiectului: 2 ani
Perioada de implementare: 24.05.2019 - 23.05.2021
Cod proiect MySMIS: 124167
Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10
Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor - Măsură activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin
dezvoltate; Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe
Proiect cofinanțat
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Programul Operațional
Operațional Capital Uman
20142014-2020.
Contact: Manager de proiect - Conf.univ.dr. CĂUȘ
CĂUȘ Vasile Aurel,
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel.:
tel.: 0259.408.288, https://antrev.uoradea.ro
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