Construiește-ți viitorul!
Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea
ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil non-agricol
din zona urbană
Componenta 1: România Start Up
Plus
Axa prioritară: Locuri de muncă
pentru toți
Operațiunea: Creșterea ocupării
prin susținerea întreprinderilor cu
profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat:
România Start-Up Plus

Obiectivul general al apelului este
încurajarea antreprenoriatului și a ocupării
pe cont propriu, prin susținerea înființării
de întreprinderi cu profil non-agricol în
zona urbană.

Zona de implementare: Sud-Est

PARTENERI
Lider proiect – Asociația
pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Feminin
Partener 1 - Power Net
Consulting SRL
Partener 2 - HR Specialists
SRL

JUDEȚE ZONĂ
IMPLEMENTARE
 Galați
 Vrancea
 Buzău
 Brăila
 Tulcea
 Constanța

GRUP ȚINTĂ
 310 persoane (șomeri, persoane inactive,
salariați etc.) cu vârsta peste 18 ani, care doresc să
inițieze o activitate independentă.
Dintre aceștia:
200 de angajați, inclusiv persoane care
desfășoară o activitate independentă;
110 șomeri și inactivi.

 Din grupul țintă vor face parte atât femei, cât și
bărbați.
 Persoanele din grupul țintă își au reședința sau
domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în
regiunea în care se implementează proiectul.
 Nu vor face parte din grupul țintă tinerii NEETs
(care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici
nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Condiții de eligibilitate a grupului țintă
Poate deveni parte a grupului țintă orice persoană care:
 Are vârsta de peste 18 ani împliniți în momentul înscrierii în grupul țintă;
 Deţine cetăţenia UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România, în unul din județele regiunii de implementare
a proiectului;
 Este fie angajat (inclusiv persoana care desfășoară o activitate independentă), fie șomer sau persoană inactivă;
 Își exprimă intenţia de participare la activităţile proiectului;
 Își exprimă consimţământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal; dovada se va face
cu Declaraţia (pe proprie răspundere) de Consimţământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter
personal;
 Declară că nu a mai participat la un alt proiect finanțat din fonduri nerambursabile cu aceleași activități precum
cele din proiectul nostru;
 Își exprimă intenția de a iniția o activitate independentă non-agricolă în zona urbană a regiunii de implementare
a proiectului, în care va angaja minimum 2 persoane, ca urmare a participării la activitățile proiectului;
 Nu se încadrează în categoria de Tineri NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc
de muncă) cu vârsta între 16-24 ani.

Pentru a fi declarat înscris în grupul țintă, un candidat trecut de prima
etapă de selecție (evaluarea CV-ului și a scrisorii de intenție) trebuie să
pună la dispoziția echipei de implementare și să completeze
următoarele documente
 Carte de identitate (pentru a dovedi localitatea de domiciliu și, după caz, vârsta)
 Certificat de naștere
 Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 Copie după ultima diplomă de studii
 Formular de grup țintă POCU
 Declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 Declarație de disponibilitate pentru participarea la activitățile proiectului
 Declaraţie de evitare a dublei finanţări
 Documente care să ateste statutul pe piața muncii

Activitățile la care vor lua parte membrii grupului
țintă / oportunități pentru membrii grupului țintă
 Activități de formare în Competențe Antreprenoriale
Toți cei 310 membri ai grupului țintă vor participa la un curs de Competențe Antreprenoriale, cu durată de minimum 40 de
ore, ce vizează urmatoarele obiective:
- conștientizarea principiilor și valorilor etice aplicabile în contextul managerial;
- planificarea și organizarea activității propriei persoane și a activității angajaților;
- analiza strategică, identificarea prioritaților și selecția opțiunilor;
- managementul timpului și al energiei (gestionarea volumului de muncă);
- capacitatea de a pune în practică idei, planuri și acțiuni;
- dezvoltarea abilităților de lider (Leadership);
- studiul pieței, identificarea oportunităților existente și a surselor de finanțare pentru dezvoltarea propriei afaceri;

- întocmirea și interpretarea unui plan de afaceri
Vor fi organizate grupe de formare în fiecare județ din regiunea de implementare.

 Posibilitatea aplicării pentru o schemă de finanțare
În cadrul prezentului proiect va fi dezvoltată o schemă de finanțare ce implică acordarea unor ajutoare de minimis de
maximum 30.000 (12 planuri de afaceri) / 40.000 de euro (26 planuri de afaceri) pentru 38 noi afaceri. Acordarea acestor
ajutoare se va face în urma unui concurs de planuri de afaceri, ce va fi organizat în baza unei Metodologii elaborate în
acest sens.
Cei 310 de membri ai grupului țintă au dreptul de a elabora planuri de afaceri și de a se înscrie în această competiție.
* 30.000 euro = 133,755.00 lei / 40.000 euro = 178,340.00 lei

 Stagii de practică
Cei 38 câștigători ai concursului de planuri de Afaceri, vor urma un stagiu de practică în cadrul unei întreprinderi existente,
funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat.
Stagiul va avea o durată minimă de 40 de ore.

 Asistență integrată pentru dezvoltarea planurilor de afaceri
Cei 38 viitori antreprenori ai căror planuri de afaceri vor fi selectate, vor beneficia nu doar de finanțare ci și de asistență în
deschiderea și gestionarea afacerilor propuse.
Astfel, experții implicați în implementarea proiectului vor oferi asistență juridică și administrativă pentru înființarea
afacerilor, vor oferi consiliere și asistență în dezvoltarea afacerilor și vor monitoriza modul de derulare a activității
respectivelor afaceri, în vederea propunerii de măsuri corective dacă situația va impune acest fapt.

Perioada de funcționare a întreprinderilor
înființate
 Întreprinderile create în cadrul proiectului vor fi funcționale minimum 18
luni.
 Membrii parteneriatului vor monitoriza și sprijini asigurarea sustenabilității
afacerilor înființate, pe perioada implementării proiectului și după
finalizarea implementării acestuia, atât prin activitatea de monitorizare
face-to-face din cadrul proiectului, cât și prin monitorizarea telefonică.

