București, 25 mai 2015

CONCURS DE IDEI DE AFACERI

MAXIM 25.000 DE EURO PENTRU STARTUP-URI
STARTUP URI
În perioada 25 mai – 01 iunie 2015, Asociația „Societatea Național
ională Spiru Haret pentru
Educație, Știință și Cultură”” în parteneriat cu Mondo Consultan
Consultanță, APDRP - Asociația Pentru
Dezvoltare Regională șii Parteneriat și Fair Best Invest anunță lansarea concursului de idei de
afaceri în cadrul proiectul „START UP 4 U”, ID: POSDRU/176/3.1/S/149612
POSDRU/176/3.1/S/149612.
Oamenii dornici să
ă se lanseze
l
în lumea afacerilor îșii pot încerca norocul la acest
concurs de idei de afaceri.
Pot depune dosare de finanţare
finan
şii sunt considerate eligibile pentru a participa la
concursul de idei de afaceri persoanele care au:
• vârstă 18-64 de ani;
• domiciliul/reședința
a în una din localit
localitățile din regiunile Sud-Vest
Vest Oltenia sau BucureștiBucure
Ilfov (Ilfov,
Ilfov, Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedin
Mehedinţi şii Municipiului Bucureşti),
Bucure
în mediul rural
sau urban;
• interes pentru inițierea
ierea unei afaceri de tip START UP;
50 DE IDEI DE AFACERI FINANȚATE
Fiecare
iecare plan de afaceri selectat va fi finan
finanţat
at prin acordarea unei subvenţii
subven în cuantum
de maxim 25.000 euro, subvenţie
subven ie care va face obiectul schemei de ajutor de minimis.
Din cele 50 de idei de afaceri, 50% vor fi dezvoltate de persoane cu vârsta cuprinsă
cuprins între
18-25 ani înmatriculații în înv
învățământul superior din grupul țintă.. De asemenea, 10 idei de
afaceri vor fi dezvoltate de persoane care nu au participat la ccursurile
ursurile de formare profesională
profesional în
cadrul proiectului.
Ideile de afaceri selec
selectate vor fi distribuite astfel încât să existe minimum 2 idei de
afaceri din fiecare județ (Dolj, Gorj, Mehedinți,
Mehedin Olt, Vâlcea, București și Ilfov) incluse în
î cele 2
regiuni de dezvoltare vizate
e de proiect (Sud-Vest
(Sud
Oltenia și București-Ilfov).
Ilfov).
Chiar dacă subvenția
ția este nerambursabilă
nerambursabil candidații trebuie să știe
ș ca aceasta vine la
pachet cu câteva obligații:

•
•
•

•
•
•

beneficiarul ajutorului de minimis va fi firma nou-înfiinţată;
sediul social al întreprinderilor nou create trebuie să fie în una din localitățile din regiunile
Sud-Vest Oltenia sau București-Ilfov;
proiectele trebuie dezvoltate în regiunea Bucureşti-Ilfov sau Sud-Vest Oltenia şi să
vizeze domenii de business, precum turismul și ecoturismul, textile/pielărie, lemn şi
mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informațiilor și
telecomunicațiilor, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse
farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie, biofarmaceutică și
biotehnologii;
modul în care sunt folosiţi banii trebuie să corespundă planului de afaceri prezentat în
cadrul competiţiei;
planul de afaceri propus spre finanţare trebuie să prevadă angajarea a minim 2 lucrători
(cel puțin un tânăr absolvent al unei instituţii de învăţământ secundar sau terţiar până în
2014 inclusiv) pe o durată de minim 6 luni după finalizarea proiectului;
firmele nou înfiinţate nu trebuie să fie lichidate / vândute mai devreme de 3 ani de la
finalizarea proiectului.

Detalii privind modalitatea de înscriere în competiție, criteriile de eligibilitate, calendarul de
desfășurare și metodologia de evaluare a planurilor de afaceri sunt disponibile pe
www.startup4u.ro și http://portalantreprenoriat.ro/.
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