COMUNICAT DE PRESA
INTALNIREA CU DIASPORA – 17 AUGUST 2015

La initiativa Consiliului Judetean Neamt, in data de 17 august 2015 a avut loc o
intalnire cu nemtenii care locuiesc si muncesc in strainatate dar care in aceasta
perioada sunt veniti in concediu in localitatile natale. Au participat la eveniment
peste 200 de persoane din diaspora.
Alaturi de presedintele Consiliului Judetean Neamt, domnul Ionel Arsene, au fost
invitati sa informeze participantii asupra planurilor de dezvoltare ale judetului si a
oportunitatilor de investitii, domnul Mihai Apopii, Presedintele Camerei de Comert
si Industrie Neamt, domnul Vasile Asandei, Director General al Agentiei pentru
Dezvoltare Regionala Nord – Est, domnul Petrica Viorel Ilisei, Director al Agentiei
pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).
S-au prezentat oportunitatile de finantare in judetul Neamt cu un accent deosebit
asupra avantajelor de a investi in mediul rural si programele care sunt derulate
prin AFIR.
Au fost trecute in revista proiectele cu finantare europeana, atat cele care sunt
destinate in mod special persoanelor din diaspora cat si cele care le-ar putea
oferi un ajutor financiar celor care vor sa-si deschida o afacere in Romania
oferindu-le posibilitatea de a reveni acasa sa-si puna in practica experienta, si
mentalitatea capatate.
Presedintele Camerei de Comert si Industrie Neamt, domnul Mihai Apopii a
prezentat oferta de servicii destinate celor care doresc sa initieze o afacere in
judetul Neamt, incepand cu consultanta juridica pentru infiintarea unei firme,
continuand cu oferta de cursuri destinate unui tanar antreprenor si nu in ultimul
rand sprijinul dat pentru initierea de proiecte si gasirea de finantari.
Ca exemplu de buna practica a fost dat proiectul derulat de Camera de Comert s i
Industrie Neamt prin care au fost finantate un numar de 48 de start-up-uri care au
creat 100 de locuri de munca, camera avand expertiza necesara in sprijinirea
noilor antreprenori.
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