De ce v-ați înscris în proiectul „Acasă Plus – Antreprenori pentru
Sustenabilitate"?
Astăzi a fost realizat un interviu cu persoane înscrise în proiectul „Acasă Plus Antreprenori pentru Sustenabilitate”.
ALEXANDRU VICAȘ a fost unul din invitații Anamariei Iacoviță - expert informare
și selectare grup țintă și a povestit despre cum s-a înscris în proiect, despre visele
legate de România și despre felul cum reușește astfel să și le pună în practică.
Proiectul facilitează accesul românilor din străinătate la finanţări nerambursabile în
cadrul Programului StartUp Diaspora de până în 40 000 de Euro.
Radio Românul: - La „Dimineți pe românește” astăzi vorbim despre
Proiectul Acasă Plus Antreprenori pentru Sustenabilitate – un proiect absolut
minunat și despre o posibilitate pe care o avem noi cei care locuim în afara
României de a ne dezvolta afaceri în România.
Vorbim în dimineața aceasta cu Anamaria Iacoviță - expert informare și
selectare grup țintă în cadrul proiectului. Bună dimineața Anamaria!
Anamaria Iacoviță: - Bună dimineața și bine v-am regăsit!
Mi-am propus să revin la Radio Românul pentru a vă arăta lucruri noi și pentru
a vă demonstra că acest proiect se implementează și are succes.
RR: - Ne bucurăm tare mult! Tu astăzi ai invitați, despre cine vorbim?
AI: - Am invitat două persoane care sunt deja înscrise în acest proiect. Este vorba
despre D-l Alexandru Vicaș și D-ra Iulia Chiriță, care au aflat de curând despre
proiect și nu au stat prea mult pe gânduri și s-au înscris. O să ne spună câte ceva despre experiența lor cu acest proiect.
RR: - Cu cine vorbim pentru început?
AI: - Cu D- l Alexandru Vicaș.
RR: - Bună dimineața Alexandru! Bine v-am întâlnit aici la „Dimineți pe românește”!
Să ne spuneți vă rog frumos cum ați aflat de proiect?
Alexandru Vicaș: - Bună dimineața; bine v-am găsit! În cazul meu particular am văzut anunțul pe Facebook, pe o pagină al
Românilor din Spania, am sunat la numărul de telefon alocat pentru Barcelona și am discutat cu Anamaria de două trei ori
detalii despre acest proiect și despre condițiile de înscriere. Am accesat ulterior și pagina web și în cele din urmă, condițiile mi
s-au părut super ok și m-am hotărât să mă înscriu.
RR: - Ce v-a împins să vă înscrieți? Atunci când erați în stadiul de cercetare al acestui proiect, ce v-a determinat?
AV: Sincer, cazul meu cred că se aseamănă cu al multor români din Spania. Locuiesc de vreo 17 ani aici, dar adaptat 100% nu am
fost niciodată și mereu, mereu gândul de întoarcere acasă - cândva, într-un viitor - l-am avut ascuns undeva în minte. Acest
proiect îl văd ca pe o șansă de a-l pune în practică.
RR: De unde sunteți?
AV: Aici locuiesc în Granollers, un orășel de lângă Barcelona și din România sunt din Baia Mare, din Maramureș.
RR: Ce doriți să le transmiteți românilor din Diaspora și mai ales celor din Spania, care ar dori să se înscrie în acest proiect și poate
mai au totuși o ușoară ezitare?
AV: Da! În primul rând, vă spun sincer că ezitare și eu am avut la început, dar în cele din urmă mi-am călcat pe frică. Să fie
deschiși, să sune, să întrebe, să se documenteze! Persoanele cu care eu am intrat în contact sunt serioase și profesioniste! În
cele din urmă recomand cu toată încrederea înscrierea în acest proiect. Eu îl văd ca pe o oportunitate și zic că nu ar trebui
pierdută.
RR: Vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați acordat câteva minute în această dimineață și vă dorim mult succes, să iasă totul exact
așa cum vă propuneți și să aveți Sărbători fericite!
AV: Cu puțină șansă, așa sperăm și noi! Vă mulțumim! Sărbători frumoase să aveți!
Următorele evenimente de informare vor avea loc în Valencia, vineri 12 Ianuarie, în Barcelona sâmbătă 20 Ianuarie și sămbătă 27
Ianuarie, iar în Ciudad Real vor avea loc pe 17 Februarie și pe 24 Februarie.
Locațiile evenimentelor vor fi anunțate pe pagina noastră de Facebook: Antreprenor Acasa.
Înscrie-te acum în proiect și beneficiază de consultanță și finanțare europeană pentru orice afacere non-agricolă pe care dorești să
o începi în România.
Detalii și înscrieri pe: antreprenoracasa.webnode.ro
Fiecare candidat înscris are acces gratuit la instruire și poate primi un ajutor de minimis în valoare de până la 40.000 € pe un plan
de afaceri în România (excepție București și Județul Ilfov).
Proiectul este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Informații Diaspora:
Madrid: UMR tel: 0034-642000027 e-mail: umrspania@gmail.com
Barcelona: GCM tel: 0034-642420300 e-mail: anaiacovita@gmail.com
Ciudad Real: UMR tel: 0034-697573637 e-mail: corinamatei@hotmail.com
Mostoles: UMR tel: 0034-670555865 e-mail: adelinnep@yahoo.fr

