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 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
 Beneficiar: ASOCIAȚIA ,,CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT AL PROIECTELOR" EUROPROJECT.
 Parteneri:
◦ BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL,
◦ MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT.

 Durata de implementare: ianuarie 2018 – ianuarie 2021.
Zona de implementare: Sud – Vest Oltenia.
Județe: Olt, Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți.

Obiectivul general: încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea înființării de
întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunea Sud Vest Oltenia.
Promovarea inovării sociale
Dezvoltarea competențelor
prin încurajarea viitorilor
antreprenoriale și
Creșterea
antreprenori să angajeze
Creșterea gradului de
ocupării în
manageriale și susținerea
Încurajarea
persoane din grupuri
informare și de
dezvoltării spiritului
antreprenoriatului
regiunea Sudvulnerabile; prin crearea de
conștientizare cu
antreprenorial și inovator a
prin implementarea Vest Oltenia prin
privire la beneficiile
parteneriate la nivelul regiunii;
unei scheme de
crearea a 150
600 de persoane care
prin organizarea “Zilei portilor
antreprenoriatului,
doresc să inițieze o
ajutor de minimis locuri de muncă
deschise” de către cele 75 de
prin desfășurarea
în
activitate independentă
pentru 75 de startunei campanii de
întreprinderi finanțate și prin
up-uri.
întreprinderile
prin participarea la cursuri
implicarea activă a mai multor
promovare.
de formare în domeniul
nou înființate.
antreprenori de succes din
antreprenoriatului.
regiune.

Grup țintă –

600
persoane

• Domiciliu în SV;
• 300 femei și 300 barbați;
• 300 angajați cu vârsta între 18 – 65 ani;
• 180 persoane inactive între 25 si 65 ani,
inclusiv studenți;
• 120 șomeri cu vârsta între 25 si 65 ani;
• Persoane ce intenționează să înființeze o
afacere.

Din grupul țintă
NU vor face parte
tineri din
categoria NEETs
(nu urmează nicio
formă de
învățământ, nu au
un loc de muncă,
vârsta 16 – 24 de
ani).

Pensionarii pot
face parte din
grupul țintă în
măsura în care
pot fi încadrați
într-una din
categoriile de
grup țintă
eligibile pentru
acest apel.

Persoanele inactive
sunt persoanele cu
vârsta cuprinsă
între 18 și 64 de ani
care nu se
încadreaza nici în
populatia ocupata
si nici în cea aflata
în somaj (de
exemplu studenți,
persoane casnice).

Categoria ”persoane
care au un loc de
muncă și înființează o
afacere în scopul
creării de noi locuri
de muncă” include și
persoanele care
desfășoară o
activitate
independentă
(persoane fizice
autorizate, titulari ai
întreprinderilor
individuale și membrii
întreprinderilor
familiale).

Nu pot obține finanțare
persoanele care la
ieșirea din cursul de
formare antreprenorială
sunt acționari majoritari
sau unici în alte societăți
comerciale și persoanele
care sunt acționari în
societăți care au mai
beneficiat de scheme de
minimis (ajutoare de
stat, inclusiv beneficiari
ai programului Start-up
Nation)

Acces
în
grupul
țintă

Contactează un responsabil grup țintă:
Ciprian Văcaru – 0724 219 160 sau Elena Sporea – 0749 147 916
Completează testul de evaluarea potențial antreprenorial și transmite-l spre evaluare
responsabilului grup țintă pe email – ciprian.vacaru@bns.ro sau elena_sporea@yahoo.com.
Dacă în urma evaluării ai adunat mai mult de 60 de puncte vei fi contactat pentru pregătirea
dosarului de grup țintă.
Pregătește dosarul: (1) formular de grup țintă, (2) declarație de eligibilitate și angajament, (3)
copie act de identitate, (4) copie act de studii, (5) dovada statutului pe piața muncii.

Predă dosarul complet responsabilul de grup țintă și dacă toate documentele sunt valabile și
integral completate devii membru al grupului țintă în proiect.

Statut de angajat

Dovada statutului pe
piața muncii

Salariat: adeverință emisă de
angajator
sau
copia
contractului individual de
muncă

Persoană ocupată pe cont
propriu: copie
certificat
constator.

Statut de șomer

Adeverință emisă de AJOFM
valabilă la data înregistrării în
grupul țintă, care atestă
statutul de șomer indemnizat
/neindemnizat (după caz) sau
copia carnetului de șomaj cu
vize
valabile
la
data
înregistrării în grupul țintă
care atestă statutul de șomer
indemnizat/
neindemnizat
(după caz).

Statut de persoană inactivă

Declaratie pe propria
răspundere și adeverință de
venit eliberată de către ANAF,
valabilă la data înregistrării în
grupul țintă, care atestă
faptul că persoana nu
figurează în evidențele fiscale
cu venituri impozabile

1.
Recrutare

2. Formare
Ian – Oct
2018

Ian- Oct
2018

Pregătirea
dosarului
grup țintă

- 30 grupe, oriunde în regiune,
- 600 persoane participante,
- 40 ore – durata cursului (18 ore în sală, 22 ore practică).
- Cursurile se pot ține în weekend sau în timpul săptămânii.
- Se finalizează cu examen și certificat de competențe –
probă teoretică și probă practică.

de

- Nu se asigură subvenții participanților și nu se decontează
transport pentru participarea la curs.
- Participarea la formare este obligatorie pentru înscrierea
planului de afaceri în procedura de selecție a afacerilor
subvenționate.
- Cursanții vor primi sprijin din partea formatorilor pentru
pregătirea planurilor de afaceri

4. Efectuare
stagii de
practică

3. Selectare
75 planuri
Apr- Oct 2018

- 75 planuri vor fi
selectate
pentru
finanțare, plus un număr
de planuri ca rezervă

- Evaluarea planurilor – se
face
de
un
juriu,
metodologia va fi publică,
- Principiul de selecție
pentru cei ce ating pragul
de selecție – ”primul
venit – primul servit”.

Nov –Dec 2018

- 75 de persoane vor
efectua stagii de practică
de
40
ore
într-o
companie selectată de
Liderul
de
pproiect/Parteneri.
- Sunt asistați de un
expert
din
partea
proiectului.
- Nu sunt acoperite nici
un fel de costuri pentru
participanți în această
perioadă.

5. Pregătire
afaceri pentru
finanțare
Ian - Martie
2019

- Cele 75 de persoane vor
fi asistate de mentori, pe
durata a 3 luni pentru
pregătirea
afacerilor
proprii pentru a fi
operaționalizate.
- Fiecare persoană va
beneficia de aprox 20 ore
de consiliere.
- Nu sunt decontate nici
un
fel
de
costuri
participanților.

6. Asistență
pentru
înființarea
firmelor

Apr – Iun 2019

- 75 de persoane vor fi
sprijinite în vederea
înființării companiilor.
participanții
vor
transmite documentele
companiilor
înființate
pentru
semnarea
contractelor
de
subvenție.
- Se va achita prima
tranșă din subvenție –
120.000 lei.

7.
Monitorizare
afacere
Mai 2019 –
Iunie 2020

8. Acordare
tranșă finală
- Cele 75 de afaceri vor fi
atent monitorizate în ceea ce
privește respectarea planului
de afaceri,

- Obligatoiu minim 2 locuri de
muncă create.
- Experții
monitoriza
activitatea
înființate.

proiectului vor
permanent
companiilor

- Va fi dezvoltat un
instrument de monitorizare a
planurilor.

Apr – Iun 2020

- Celor ce au respectat planul
de afaceri li se va achita
tranșa finală din asistență –
40.000 lei.
- Afacerea va fi monitorizată
în continuare – pentru încă
12 luni.
- Nerespectarea planului de
afaceri și închiderea locurilor
de muncă create înainte de
termen va conduce la
retragerea
finanțării
și
inițierea
procedurii
de
recuperare a subvenției
acordate.

1. Certificat de competențe
antreprenoriale obținut în cadrul
proiectului.

2. Domiciliul sau reședința în
mediul urban sau rural din
regiunea Sud-Vest Oltenia.

Conditii de eligibilitate pentru
participarea la concursul de
planuri de afaceri

3. Intenționează să înființeze o
afacere non-agricolă în mediul
urban, în regiunea SVO.

4. Manifestă disponibilitate
pentru parcurgerea tuturor
etapelor proiectului.

Condiții
obligatorii
pentru
finanțare
(1)

• angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;
• asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă
de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de
finanțare;
• asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să
asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de
muncă;
• respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.
• beneficiarul finanțării nu poate fi asociat / acționar majoritar într-o altă companie, se
verifică la semnarea contractului de subvenție.
• beneficiarul subvenției va fi asociat / acționar majoritar în cadrul companiei nou
create.
• O persoană nu poate avea calitatea de asociat/ administrator /reprezentant
legal/angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui
program.

Condiții
obligatorii
pentru
finanțare
(2)

• companiile sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;
• reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări
pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive
profesionale sau etic-profesionale;
• reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii
criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale
Comunităţii Europene;
• reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
• este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu
acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
• nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a
Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul
unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată,
inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

Date contact
Responsabil grup ținta
Ciprian Văcaru
Str. TurturelelorNr. 11 A, Clădirea C, Etaj 3
Sector 3, 030881 - București, România
Tel.: +40-21-316.27.98; +40-21-316.27.99

Fax: +40-21-316.28.01
Mobil: 0724.219.160
E-mail: ciprian.vacaru@bns.ro

