INVITAȚIE
CONFERINȚA DE INFORMARE PRIVIND PROIECTUL
PARTENER START-UP, cod SMIS 106532
Universitatea din Oradea – Aula Magna, 15 martie 2018, orele 10

Universitatea din Oradea, în calitate de partener în consorțiul condus de GEA
Strategy&Consulting (actualmente Civitta Romania), alături de USAMV Cluj-Napoca, Cluster
Mobilier Transilvan, AgroTransilvania Cluster, Asociația Română pentru Industrie Electronică
și Software-Filiala Transilvania, Impact Hub București, implementează proiectul PARTENER
START-UP, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi „Creşterea ocupării prin
susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - România Start Up Plus (cod
SMIS 106352 – Learn2Do4Entrepreneurship). Proiectul este implementat în perioada
12.01.2018-11.01.2021, având ca obiectiv general dezvoltarea competențelor antreprenoriale și
susținerea inițiativelor de afaceri, prin promovarea culturii antreprenoriale în regiunea NordVest, asigurarea accesului la activități integrate de consiliere, sprijin pentru inițierea afacerilor,
asistență, mentoring și formare profesională. Evenimentul de lansare la nivelul Universității din
Oradea va avea loc joi 15 martie 2018, de la orele 10, în Aula Magna a Universității din
Oradea, în prezența Rectorului Universității din Oradea – prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău,
a managerului de proiect – dl. Dragoș Pîslaru, a reprezentanților mediului de afaceri, a
membrilor echipei de implementare a organizaţiilor partenere, dar şi a reprezentanţilor grupului
ţintă. Acest eveniment va fi o bună oportunitate de promovare și informare asupra
obiectivelor, activităților și a partenerilor implicați, dar mai ales de prezentare către
studenții Universității din Oradea a avantajelor participării la acest proiect.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm accesați http://partenerstartup.ro/, precum și reprezentanții
Universității din Oradea în cadrul proiectului:
- prof.univ.dr. Alina Badulescu – abadulescu@uoradea.ro (coordonator activități); CS Dr.
Tomina Săveanu – tomina.saveanu@gmail.com (responsabil comunicare) - Facultatea de Științe
Economice;
- lect.univ.dr. Dorin Popa – dorinpopa@millesime.ro (responsabil grup țintă) - Facultatea de
Protecția Mediului.
INFORMAȚII PENTRU STUDENȚI SAU ALȚI POTENȚIALI BENEFICIARI
(Criterii de selecție a grupului țintă)
A
 m vârsta minimă de 18 ani impliniti;
S
 unt rezident sau domiciliat în regiunea Nord-Vest (județele Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Sălaj)
d oresc să înfiintez o afacere non-agricolă în mediul urban
nu fac parte din grupul NEET`s (tineri care nici nu lucreaza nici nu sunt cuprinsi in sistemul de educatieformare)
sau pensionari peste 65 ani
n u am mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani : 200.000 euro/ 3 ani fiscali
nu am mai beneficiat de finanțare/ formare antreprenorială în alte proiecte finantațe prin POSDRU
2007-2013 sau 2014-2020
25 Candidați din fiecare județ
CE TREBUIE SĂ FAC ȘI CE PRIMESC?
M
 ă înscriu în proiect și transmit documentele solicitate
Particip timp de 1-2 săptămâni la un curs de formare interactiv, gratuit, la finalul căruia primesc Certificat de
competențe antreprenoriale, rrecunoscut de Ministerul Muncii, util pentru obținerea de finanțări antreprenoriale
P
 regătesc cel mai bun Plan de Afaceri, sub îndrumarea atentă a formatorilor
T
 ransmit Planul de Afaceri la timp spre evaluare
$ Ne-ai convins că meriți să obții peste 40.000 euro și ești printre cei 49 de finaliști
Dacă nu sunt finalist, pot participa cu Planul de Afaceri la concursurile tematice: locul I = 9.000 lei, locul ÎI =
4.500 lei, locul III = 2.000 lei; IT, Bioeconomie şi Alte activităţi productive
F
 inaliștii beneficiază de un program complet de practică, consiliere, consultanță și mentorat
Î nființez start-up-ul cu asistență din partea unui consilier juridic
P
 rimesc o primă transă pentru a-mi finanța activitățile din Planul de Afaceri
A
 ngajez 2 ajutoare
A
 m parte de consiliere personalizată (financiar-contabil, personal, marketing, comercial)
Î mi indeplinesc obiectivele și primesc o altă tranșă de finanțare pentru afacerea mea

