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Proiectul Modul de accesare

Activitatile sunt realizate de Anziani e Non Solo din 
partea Ministerului de Munca si Politica Sociala in 
domeniul de aplicare a proiectului "A.MI.C.I.- Acces la 
Micro-Credit pentru imigranti".

A.MI.C.I. este destinat imigrantilor care doresc sa 
inceapa o afacere si ca, pentru a face acest lucru, 
intentioneaza sa solecite un credit prin schemele de 
microcredite.
 
A.MI.C.I. nu imprumuta bani.Obiectivul proiectului este 
de a sprijini imigrantii cu idei de afaceri, dar nu dispun 
de resursele economiche pentru a realizarla astfel incat 
sa poata avea mai usor acces la microcredite, programe 
deja existente pe teritor. Acest lucru prin intermediul 
serviciilor de informare,consiliere si indrumare concepute 
special pentru ei.
 
A.MI.C.I.este, de asemenea, adresat si operatorilor de 
servitii sociale, ocuparea fortei de munca si servicii de 
sprijin pentru crearea de intreprinderi locale, cu 
oportunitati pentru discutii, formare profesionala si 
crearea de retele.
 

Ce este Microcreditul?
Micro-Credit pentru ocuparea fortei de munca de 
sine si auto-companie este un instrument care 

permite sa ofere imprumuturi de bani (de obicei o 
valoare redusa si fara garantii) pentru antrepenorii 
mici cu venituri mici pentru a incepe si a dezvolta 

activitatile lor. Imprumuturile pot fi oferite la o rata 
subventionata (de exemplu:cu o rata a dobanzii mai 
mica decat cea oferita pe piata in medie). De obicei, 

schemele de Micro-Credit pentru auto-ocuparea 
fortei de munca ofera, de asemenea, servicii si 

consultatie care insoteste proiectul agiuntiv si planul 
de afaceri.

Pentru a putea avea acces la serviciile de A.MI.C.I. 
innantituto trebuie sa fie un imigrant non-UE cu 
permise de sedere. Trebuie sa se afle,de asemenea,in 
provincia di Modena (Comuna va emis Cartea de 
identitate).

Pentru informatii si contacte puteti:

Sa veniti in uficiul Anziani e Non Solo,
strada Lenin 55-Carpi
miercuri de la 14.30 pana la 17.00

Sa trimiteti un e-mail la:
amici@anzianienonsolo.it

Sa telefonati la numarul:
059.64.54.21

  

Informare si orientare

•  Va oferim indrumari detaliate in ceea ce priveste 
programele de micro-credit existente pe teritoriu 
pentru a gasi cel potrivit pentru tine.
• Va oferim formulare de completat pentru a aplica 
cererea de imprumut.
• Iti programam o intalnire cu seffi de departamente 
diferite in cauza.

Consiliere

• Puteti face o programare cu experti in crearea de 
intreprindere pentru a va ajuta in definirea planului 
de afaceri.

Meditatii

• Va putem ajuta sa completati formularele de 
depunere a unei cereri.
• Noi va putem insoti sa faceti interviuri cu banci sau 
alte institutii implicate in programele de 
microcredite.
• Noi va putem consilia cu privire la modul de a 
gestiona banii in mod corespunzator, astfel incat sa 
fiti asigurat ca puteti rambursa imprumutul.

Mediere culturale si lingvistice

•  Noi va putem consilia in italiana, engleza, 
franceza, spaniola si araba. Pentru nevoile specifice 
punem la dispozitie medierea culturala.

Servicii

Ce documente 
trebuie?

Unde pot sa ma 
informez?

Eu am 
dreptul?
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