
 

 

INVITAȚIE 
de participare GRATUITĂ la cursuri 

 
Asociația GAL Bucovina de Munte în parteneriat cu Asociația Șanse Egale pentru Persoane cu Nevoi 
Speciale organizează în perioada februarie - iulie 2020, în cadrul proiectului „Reducerea riscului de 
săracie și excluziune socială din teritoriul SDL Asociația GAL Bucovina de Munte 2014-2020” 3 CURSURI 
gratuite:  

 Formare antreprenorială  
 Bucătar 
 Ospătar 

 

GAL Bucovina de Munte își propune ca obiectiv general să contribuie la reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu 
o populație de pana la 20.000 locuitori din teritoriul acoperit de SDL Asociația Grup de Acțiune Locală 
“Bucovina de Munte” 2014-2020 prin: furnizarea de servicii de socializare, petrecere a timpului liber și 
implicare în activități comunitare și culturale pentru 250 de persoane, furnizarea de consiliere/mentorat 
pentru 125 elevi/părinți ai elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, furnizarea de cursuri de formare 
profesională în domeniile antreprenor, bucătar și ospătar pentru 125 persoane, angajarea a 32 persoane, 
dintre care 16 persoane beneficiari ai măsurii de inserție pe piața muncii și 16 persoane ce vor fi angajate 
în cele 16 întreprinderi înființate și subvenționate cu sume de până la 21.000 euro. 

De ce să te înscrii? 

Participarea la acest cursuri este condiție obligatorie pentru viitorii antreprenori care intenționează să 
acceseze fonduri nerambursabile de maxim 21.000 EUR pentru deschiderea și dezvoltarea unei afaceri 
noi. 

Cine poate participa? 

Angajați, șomeri, persoane inactive care intenționează să înființeze o afacere non agricolă și au reședința 
sau domiciliul în mediul rural, într-una din cele 10 comune: Breaza, Frumosu, Fundu Moldovei, Izvoarele 
Sucevei, Moldova Sulița, Moldovița, Pojorâta, Sadova, Vama, Vatra Moldoviței și au peste 18 ani. 

Cum te înscrii?  

1. Completezi dosarul de înscriere și selecție grup țintă. 
2. Transmiți pe adresa de e-mail galbucovinademunte@yahoo.ro dosarul și Cartea de Identitate în 

copie sau le depuneți la sediul GAL Bucovina de Munte din comuna Pojorâta, str. Putna, nr.551, 
jud. Suceava. 

 

Informații detaliate și mai multe detalii despre cursuri poți obține de la: Prundean Monica - Expert grup 
țintă și Coca Alina – Expert grup țintă, telefon 0230.236.155, e-mail galbucovinademunte@yahoo.ro, sau 
direct de la sediul GAL Bucovina de Munte din comuna Pojorâta, str. Putna, nr.551, jud. Suceava. 
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