” Studentul de azi antreprenorul de maine!”
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
AP 6 – Educație și competențe
OS 6.13: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un
potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI”.
Beneficiari: Solicitant: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Partener 1: SADC Expert Consulting SRL, Partener 2: Agenția de Dezvoltare
Regională NORD-VEST, Partener 3: Asociația Clubul Francofon de Afaceri CLUJ.
” Studentul de azi antreprenorul de maine!” POCU/829/6/13/140502

Rolul și importanța proiectului



Proiectul “Studentul de azi, antreprenorul de mâine!” este elaborat în conformitate cu obiectivele UE 2020

facilitând accesul tinerilor la educație și formare, prin dezvoltarea cunoștințelor antreprenoriale.


Prin activitățile propuse proiectul oferă viitorilor antreprenori pe lângă educație antreprenorială, servicii

personalizate de consiliere - consultanta - mentorat dar și sprijin financiar în vederea înființării de noi afaceri. Astfel, pe
lângă rolul educativ, cursul de formare antreprenoriala va avea și rolul de incubator pentru planurile de afaceri care vor
beneficia de ajutor de minimis, dar si pentru viitoare întreprinderi cu potențial inovator din regiunea Nord-Vest.

Scopul proiectului



Scopul proiectului este facilitarea tranziției de la școală la antreprenoriat, prin dezvoltarea competențelor

antreprenoriale ale studenților în vederea înființarii propriilor afaceri.


Prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate 21 de planuri de afaceri, care vizează

dezvoltarea de întreprinderi în domeniile şi subdomeniile de dezvoltare inteligentă şi sănătate identificate prin

intermediul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 ( SNCDI), finanțarea fiind
cuprinsă între 40.000-100.000 €. Acestea vor fi selectate în urma unui concurs de planuri de afaceri care se va
desfăşura pe baza unei metodologii transparente și nediscriminatorii.

Obiectivul proiectului



Proiectul are ca obiectiv general sporirea relevanței pe piața forței de munca a educației si a programelor de

formare prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale a 342 de studenți, în vederea creșterii
ocupării prin susținerea înființării si a dezvoltării a 21 de întreprinderi în regiunea Nord Vest.

Obiective specifice

 1. Furnizarea de competențe profesionale relevante în rândul studenților, care să faciliteze tranziția de la
școală la antreprenoriat și să sporească șansele de angajare sau de înființare a unei afaceri de succes în regiunea
Nord Vest.
În vederea îndeplinirii acestui obiectiv 342 de studenţi care au domiciliul în regiunea de Nord Vest și care
intenționează să-și deschidă o afacere, vor participa la un program de formare antreprenorială adaptat pieței de
muncă din regiune și specificului prezentului apel de proiecte. Vor fi elaborate 342 de planuri de afaceri și minim
291 de persoane vor finaliza cursul de antreprenoriat cu certificare ANC. În urma desfăşurării concursului de idei
de afaceri la nivel regional vor fi selectaţi 21 de studenţi care vor primi finanţare prin intermediul unei scheme de
minimis.

Obiective specifice

 2. Consolidarea cunoştinţelor antreprenoriale dobândite în cadrul formării profesionale de către 21 de
beneficiari ai ajutorului de minimis, prin:
- participarea acestora la activităţi de tipul întreprinderilor simulate
- efectuarea de stagii de practică organizate în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate
economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat
- oferirea unui pachet integrat de servicii personalizate constând în consiliere, consultanţă și mentorat pentru
asigurarea înfiinţării şi derularii afacerilor.

Obiective specifice

3. Asigurarea înființării, funcționării și monitorizării întreprinderilor selectate ce vor realiza planurile de
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv specific vor fi
semnate 21 de contractele de subvenție și vor fi înființate întreprinderile conform planurilor de afaceri
selectate.
Administratorul schemei de antreprenoriat va aloca cei 1.300.000 € pentru decontarea celor 21 de contracte
astfel:
 5 granturi x 100.000 €;
 6 granturi x 60.000 €;
 4 granturi x 50.000 €;
 6 granturi x 40.000 €.
o

Finanțarea granturilor



Fiecare întreprindere va crea minimum 2 locuri de muncă (pentru finanțările în valoare de 40.000 €), minimum

3 locuri de muncă pentru finanțările cu valoare mai mare de 40.000 € dar mai mică sau egală cu 60.000 € minimum 5
locuri de muncă pentru finanțările în valoare de 100.000 € Astfel, în urma implementării acestui proiect vor fi create
minimum 67 de locuri de muncă, la nivelul regiunii de Nord-Vest a României

Selectarea participanților la cursul de antreprenoriat

 Vor fi selectați 342 de studenți (dintre care 35 din mediul rural) din unitățile de învățământ superior (începand
cu anul 2), care îndeplinesc următoarele criterii:

au domiciliul în regiunea Nord-Vest
sunt înregistrați la o unitate de învățământ superior: studenți(cel putin anul 2), materanzi,
doctoranzi, colegii (organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior)

Organizarea și desfășurarea cursurilor de antreprenoriat

1. Identificarea oportunităţii de afaceri şi punerea în practică a acesteia (6 ore);
2. Elemente de management şi marketing în afaceri. Finanţarea afacerii (12 ore);

3. Întocmirea planului de afaceri (22 ore);
4. Inovaţia socială în antreprenoriat (5 ore).

Domeniile prioritare pentru finanțarea granturilor

 În baza Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea 583/2015
au fost stabilite domeniile prioritare de specializare inteligentă necesare pentru dezvoltarea tuturor regiunilor
naționale, după cum urmează:






Bioeconomie
Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, spaţiu şi securitate
Energie, mediu şi schimbări climatice
Econano – tehnologie şi materiale avansate
Sănătate

Selectarea planurilor de afaceri – competiția




CÂND: mai
CINE POATE PARTICIPA:
 Absolvenți ai Cursului de COMPETENȚE ANTREPRENORIALE – CU CERTIFICAT
 Candidații care au efectuat cursuri de formare antreprenorială din fonduri proprii, dovedite prin certificat/diplomă
eliberată de instituțiile competente sunt eligibili în grupul țintă al proiectului (în limita a 10% din totalul grupului țintă). Ei vor
putea depune planul propriu de afaceri în cadrul competiției proiectului, conform calendarului de depunere și evaluare a
planurilor de afaceri disponibil la momentul derulării etapei, fără să mai parcurgă cursurile de formare antreprenorială din
cadrul proiectului

Beneficiile aduse în urma desfășurării cursului de antreprenoriat

•

Oportunitatea de a beneficia de o bursă în valoare de 225 de lei la încheierea stagiului;

•

În urma concursului de planuri de afaceri vor fi declarați 21 de câștigători care vor beneficia de:

• Stagiu de 110 ore de curs o bursă de 550 lei (5 lei x 110 ore);
• Stagiu de practică de 40 de ore 200 de lei (5 lei x 40 ore).
•

Finanțarea a 21 de planuri de afaceri, care vizează dezvoltarea de întreprinderi în domeniile de
dezvoltare inteligentă identificate prin SNCDI, fiecare în valoare de minimum 40.000 de euro și
maxim 100.000 de euro;

Mulțumim!

