Prezentare Proiect
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Un proiect pentru viitori antreprenori de succes !

Despre proiect
Proiectul este realizat prin Programul Operațional Capital Uman
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și
înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi și a unor
întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start
Up Plus
Bugetul total al proiectului: 18.635.695,37 lei, din care contribuție
proprie: 71.621,51 lei
Durata proiectului: 36 luni (martie 2018 – martie 2021)

Zece sfaturi pentru antreprenorii ȋncepători (http://angrybusiness.md)

2

Rezultatele proiectului
Persoane care beneficiază de sprijin (angajați, inclusiv persoane care
desfășoară o activitate independentă, șomeri, inactivi (elevi, studenți,
persoane fără ocupație, pensionari): 550
IMM-uri create: 63
Locuri de muncă create şi existente urmare a sprijinului primit, la 6
luni dupa terminarea sprijinului : 126

„Determinarea = un pas mare spre succes”

3

Activitățile proiectului
Activități in anul 1 de proiect
martie
2018
#
februarie
2019
înscrieri

mai 2018
#
martie
2019

iulie 2018
#
martie
2019

formare
antreprenorială

selecție
planuri de
afaceri care se
vor finanța

„Faptul că exiști pe piață nu înseamnă și că ești pe creștere”

noiembrie
2018
#
martie
2019

stagii
de practică
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Activitățile proiectului
Activități în anii 2 si 3 de proiect
martie
2019
#
august
2020

martie
2019
#
august
2019

martie
2019
#
august
2020

martie
2019
#
martie
2021

consiliere /
consultanță /
mentorat

START-UP

sprijinirea
implementării
planurilor de
afaceri

monitorizare /
acordarea
ajutorului de
minimis

«Leul sau crocodilul: Cine este mai puternic?»
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Cine suntem?
Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune
Socială [PROIS-NV]
Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară ClujNapoca [USAMV]

Camera de Comerț şi Industrie Bistrița-Năsăud [CCI BN]
Camera de Comerț şi Industrie Maramureș [CCI MM]

Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Satu-Mare [CCIA
SM]
Centrul pentru Politici Publice [CENPO]

“Fii rapid. Gândește rapid”
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Informează-te!
 web: startup.prois-nv.ro

 e-mail: pocu103946@prois-nv.ro
 facebook: fb.me/pocu103946
 participă la activitățile de informare programate în proiect
 ia legătura cu unul din cei 6 parteneri din proiect – încercăm să
găsim răspunsuri la întrebările tale !

„Numără banii. Ține cont de planul de afaceri.”
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Informează-te! Intreabă!
PROIS-NV
Cluj-Napoca, Horea 18-20|4
Manager proiect: Silviu ISPAS
Email: silviu.ispas@prois-nv.ro

USAMV Cluj
Cluj-Napoca, Calea Mănăstur 3-5
Coordonator partener:Calin VAC
Email: calin.vac@usamvcluj.ro

CCI Bistrita-Nasaud
Bistrița, Petre Ispirescu 15A
Coordonator partener:
Cătălina CREANGA
Email: catalina.creanga@cciabn.ro

CCI Maramures
Baia-Mare, Bulevardul Unirii 16
Coordonator partener: Florentin TUŞ
Email: cci_mm@ccimm.ro

CCIA Satu-Mare
Satu-Mare, Decebal 4
Coordonator partener: Daniela CULIC
Email:
cameradecomert.satumare@yahoo.com

CENPO
Cluj-Napoca, Țebei, nr. 21, Corp C,
etaj 2
Coordonator partener: Kiss Emese
Reka
Email: info@cenpo.ro

„Caută un mentor. Cere sfaturi de la antreprenorii experimentați”

8

Informează-te! Inspiră-te!
https://startups.co.uk/
https://www.bplans.com/
https://entrepreneurs.com
http://www.smarta.com/
https://www.onevest.com/
https://www.inc.com/
https://www.plandeafacere.ro
https://portalmanagement.ro/
https://www.startupcafe.ro/

„Învață cum să angajezi și cum să concediezi”
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Ești eligibil? Înscrie-te!
Ai vârsta peste 18 ani ?
Ești într-una din următoarele situații profesionale: șomer, persoană
inactivă (elev, student, fără ocupație, pensionar), angajat ?
Ai domiciliul sau reședința în unul din județele Regiunii Nord-Vest
(BH, BN, CJ, MM, SM, SJ) ?
Ai minim studii medii (cu sau fără diplomă de bacalaureat) ?
Intenționezi să dezvolți o afacere în domeniul non-agricol în mediul
urban, in regiunea Nord-Vest şi să susții minim 2 locuri de muncă ?
Nu ai primit în ultimii 2 ani fiscali încheiați, cumulat cu anul fiscal
curent implementării proiectului (2018), sprijin financiar prin ajutor de
stat și ajutor minimis mai mare de 200.000 € ?

“Obișnuiește-te cu vorbitul în public”
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Ești eligibil? Înscrie-te!
DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBĂRILE DE MAI ÎNAINTE ESTE
DA
INTRĂ PE startup.prois-nv.ro ȘI ÎNSCRIE-TE !!!

“Nu aștepta o veșnicie pentru a-ți lansa afacerea”
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Ce urmează?
Formularul de preînscriere pe care ȋl completezi va reprezenta primul
pas in determinarea eligibilității tale ȋn proiect !
Dacă ești eligibil ȋn etapa de preînscriere, vei fi invitat să ne transmiți
un set de documente şi declarații care să susțină eligibilitatea şi
apartenența la grupul țintă !
Un expert din echipa noastră te va asista ȋn acest demers. Adresează-i
întrebări de clarificare.
Te vom anunța despre următorii tăi pași ȋn comunitatea “Start Up Plus
ȋn Nord-Vest”. O să fie interesant !!!

“Lucrează la propria imagine. Imaginea ta devine imaginea companiei”
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Documente solicitate
 Act identitate cu termen de valabilitate (copie certificată conform cu
originalul)
 Pentru reşedinƫă - Viza de flotant se va stabili pe perioada de
implementare a proiectului - ȋn original
 Certificat de naștere (copie certificată conform cu originalul)
 Certificat de căsătorie, după caz (copie certificată conform cu originalul)
 Diploma ultimele studii absolvite (copie certificată conform cu originalul)
 Certificat de absolvire program de formare Competențe Antreprenoriale +
suplimentul descriptiv, după caz (copie certificată conform cu originalul)
 Documente privind statutul pe piața muncii (copii certificate conform cu
 originalul):
• angajat (18-64 ani) - documente justificative - contract individual de
muncă / extras Revisal
• angajat pe cont propriu - ex: certificat PFA, convenƫie civilă
• șomer ȋnregistrat - ex: carnet de șomer, adeverință
• şomer neȋnregistrat – cf. Legii 76 - declaraƫie
• tinerii cu vârsta până în 24 de ani, inclusiv, care urmează o formă de
pregătire: Adeverință de la facultate/universitate/liceu care să ateste
că la momentul înscrierii urmează o formă de învățământ, sau dovada
statutului de angajat
• pensionari – cupon de pensie, decizie de pensionare

“Lucrează la propria imagine. Imaginea ta devine imaginea companiei”
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Formulare de completat
 Formular de ȋnregistrare a grupului ƫintă [anexa 01.2]
 Acord prelucrare date personale [anexa 01.3]
 Declaraƫie apartenență grup țintă [anexa 01.4]
 Declaraƫie evitare dublă finanțare [anexa 01.5]
 Declaraƫie disponibilitate participare la activități [anexa 01.6]
 Declaraƫie sprijin financiar ajutor stat și minimis [anexa 01.7]
Toate aceste formulare le puteƫi descărca de pe site-ul startup.proisnv.ro secƫiunea Documente generale, după ce preȋnscrierea dvoastră a
fost validată.

“Lucrează la propria imagine. Imaginea ta devine imaginea companiei”
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Alte condiționalități în proiect
-

toate candidaturile eligibile vor fi admise, fără discriminare.

-

vor fi selecționate 550 de candidaturi complete şi eligibile.

-

ordinea înscrierilor va fi cea dată de momentul transmiterii
complete şi corecte a documentelor de înscriere.

-

la activitățile de formare antreprenorială vom selecta minim 25
de participanți din fiecare din cele 6 județe ale Regiunii NordVest;

-

cel puțin 35 % din persoanele selecționate vor fi de gen feminin;

-

trebuie să nu deții și să nu ai calitatea de acționar/asociat
majoritar în altă societate comercială, în același domeniu de
activitate cu cel în care intenționezi să deschizi afacerea

Lucruri pe care trebuie să le cunoască orice antreprenor începător (wall-street.ro)
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Dezvoltă-ți competențele
antreprenoriale
Înscrie-te ȋn una din cele 22 serii de curs “Dezvoltarea competențelor
antreprenoriale”.
La sfârșitul cursului (90 ore, din care 30 ore teorie şi 60 ore practică)
vei obține foarte multe cunoștințe, deprinderi necesare unui bun
antreprenor şi o diplomă emisă de Ministerul Muncii și Ministerul
Educației
Vei cunoaște persoane care asemeni ție doresc să devină antreprenori,
vei relaționa cu lectori cu experiență, vei auzi povești de succes sau
vei analiza nereușite. La sfârșit vei avea un plan de afaceri elaborat de
tine, pe care îl vei putea folosi oricând dorești la inițierea unei afaceri
sau diversificarea uneia existente.
Adu planul tău de afaceri în concursul de planuri de afaceri din proiect
sau gândește-te la alte oportunități prin care să îți finanțezi ideile !

„Legislația”
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Tematica cursului:
-

-

antreprenor şi antreprenoriat;
modalitățile de identificare a oportunităților și sursele ideilor
inovatoare;
modalitățile de inițiere a unei afaceri: înființarea unei ȋntreprinderi
noi ȋn România: societate comercială, PFA, achiziționarea unei
afaceri existente, achiziționarea unei francize, start-up şi spin-off;
metode de evaluare a afacerii;
managementul micii afaceri;
planul de afaceri;
echipa: planificarea, recrutare şi selecție, formare şi perfecționare,
crearea unei culturi organizaționale;
marketing-ul ȋn IMM;
finanțarea unei afaceri: prin credite, prin capital și/sau prin
proiecte.
forme de asociere: antreprenoriatul social, cooperative agricole,
GAL-uri, clustere inovative;
rolul cercetării, dezvoltării şi transferului tehnologic;
conformitatea cu politicile orizontale ale UE: egalitatea de șanse,
dezvoltarea durabilă, inovarea socială, utilizarea TIC.

“Avantajul este cel al cunoscătorilor de business”
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Gândurile tale se potrivesc
cu prioritățile proiectului?
Activitățile considerate prioritare în cadrul proiectului:
-cadastru şi topografie, industria alimentului, horticultura și
peisagistica, cabinete medical-veterinare, industria turismului,
ingineria mediului, servicii de evaluare a calităƫii (aer, apa, sol,
alimente), biotehnologii, economie verde

-ideile de afaceri promovate de femei singure cu copii minori ȋn
întreținere sau care propun un mediu de lucru prietenos pentru mame
-afacerile care propun măsuri ce vor promova concret utilizarea și
calitatea TIC (cel puƫin 25% din planurile finanțate)
-afacerile care propun măsuri ce vor promova concret consolidarea
cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării (cel puƫin 10% din
planurile finanțate)

«Produsul trebuie să fie unic»

18

Gândurile tale se potrivesc
cu prioritățile proiectului?
Ce se finanțează:
-orice activitate economică care nu se regăşeste ȋn interdicțiile
formulate prin documentele apelului de proiecte (Ghidul condiții
specifice pentru apelul POCU 82 şi Schema de ajutor de minimis
Romania Start Up Plus);
-Finanțarea se acordă întreprinderilor (orice formă de organizare a unei
activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de
producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în
condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători
titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice,
precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care
desfăşoară activităţi economice)
-Finanțarea nu se acorda persoanelor fizice.

„Trebuie să fii deschis la schimbări”
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Gândurile tale se potrivesc
cu prioritățile proiectului?
Ce se finanțează (continuare):
-planurile de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în
CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea
și repararea autovehiculelor vor fi finanțate in limita a 20% din numărul
total al planurilor de afaceri finanțate.
Ce nu se finanțează:
-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului
şi acvaculturii;
-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției
primare de produse agricole;
-întreprinderile care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi
comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza
preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de
la producătorii primari sau introduse pe piaţă de
întreprinderile în cauză;

“Eşecul este parte integrantă a dezvoltării”

20

Gândurile tale se potrivesc
cu prioritațile proiectului ?
Ce nu se finanțează (continuare):
• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui
parţială sau integrală către producătorii primari;
-ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau
către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile
exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de
distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea
de export;
-ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor
naţionale față de cele importate;
-ajutoarele acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de
mărfuri.

«Fii deschis la sfaturile altora»
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Gândurile tale se potrivesc
cu prioritățile proiectului?
O listă a codurilor CAEN acceptate ȋn cadrul proiectului este
publicată la adresa

Mai trebuie să știi și că:
- Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după
caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de
dezvoltare în care se implementează proiectul.
- Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la
cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel
puțin 2 persoane.
- Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor
avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de
dezvoltare Nord-Vest, în mediul urban sau rural.
- După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue
activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni

«Ìnvaƫă câte ceva ȋn fiecare zi»
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Pentru întrebări legate de condițiile de implementare a
proiectului, înființarea start-up-urilor, domeniile de activitate
eligibile, acționariat şi legătura cu alte întreprinderi, urmăriți
secțiunea “Răspunsuri la întrebări frecvente” de pe același
site

startup.prois-nv.ro
sau transmiteți aceste întrebări la adresa de e-mail

pocu103946@prois-nv.ro

«Cere ajutor. Nimeni nu le știe pe toate»
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Finanțarea planurilor de
afaceri selectate
Întreprinderi sprijinite: minim 63
Valoarea sprijinului: cel mult 178.000 lei / plan de afacere
Tranșa inițială: max. 75% - aproximativ 133.500 lei
Tranșa finală: 25% - aproximativ 44.500 lei
Criteriu acordare tranșă finală: venituri reprezentând minim 30% din
prima tranșă (40.050 lei) obținute ȋn primele 12 luni de activitate.
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De ce Start Up Plus in Nord- Vest ?
-

un parteneriat extins şi divers, prezent ȋn fiecare din cele 6
județe ale regiunii

-

sprijin, consiliere şi monitorizare personalizate pentru
afacerea ta

-

178.000 lei pentru fiecare plan de afaceri selectat (avans: 75%)

-

cheltuielile de înființare sunt eligibile din subvenție

-

un puternic suport din partea unor instituții bancare şi de
asigurare

-

posibilitatea de a deveni membru ȋn comunitatea „Start Up
Plus ȋn Nord-Vest”, pentru promovarea afacerii, interacțiuni cu
alți antreprenori, participare la evenimente

Intră in comunitatea „Start Up Plus ȋn Nord-Vest”
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Titlul proiectului
Start Up Plus ȋn Nord Vest
ID proiect
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Beneficiar
Asociaƫia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”
Data publicării
10 aprilie 2018
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României“

