Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
AP6 Educatie şi competenţe 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”
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINA VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
Studentul de azi antreprenorul de mâine – cod MySmis 140502 / Contract de finanțare POCU/829/6/13/140502

REGULAMENT-METODOLOGIE
DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI CARE VOR FI
FINANȚATE PRIN AJUTOR DE MINIMIS ÎN CADRUL PROIECTULUI
POCU/829/6/13/140502
„STUDENTUL DE AZI ANTREPRENORUL DE MÂINE!”
PE BAZA CONCURSULUI ORGANIZAT DE CĂTRE ADMINISTRATORUL
SCHEMEI DE MINIMIS
CORRIGENDUM

Page 1 of 7

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
AP6 Educatie şi competenţe 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”
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINA VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
Studentul de azi antreprenorul de mâine – cod MySmis 140502 / Contract de finanțare POCU/829/6/13/140502

CORRIGENDUM: întocmit în data de 23.05.2022 în urma încheierii perioadei de depunere a
contestațiilor ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnico-economice a Planurilor de Afaceri
depuse în cadrul concursului organizat de administratorul schemei de minimis.
Stare de fapt: în perioada 02.05.2022-06.05.2022, conform calendarului, s-au înscris în cadrul
concursului 46 de candidați astfel: 4 candidați – pentru grant de 40.000 euro; 3 candidați – pentru
grant de 50.000 euro; 13 candidați – pentru grant de 60.000 euro și 26 candidați – pentru grant de
100.000 euro.
Granturile scoase la concurs în cadrul proiectului POCU/829/6/13/140502 „Studentul de azi,
antreprenorul de mâine!”, conform cererii de finanțare au fost distribuite astfel: 6 locuri pentru
granturi în valoare de 40.000 €; 4 locuri pentru granturi în valoare de 50.000 €; 6 locuri pentru
granturi în valoare de 60.000 €; 5 locuri pentru granturi în valoare de 100.000 €
Granturile rămase neacordate în cadrul proiectului POCU/829/6/13/140502 „Studentul de azi,
antreprenorul de mâine!”: 2 locuri pentru granturi în valoare de 50.000 € și 4 locuri pentru
granturi în valoare de 40.000 €.
Corrigendumul prevede completarea instrucțiunilor, normelor și regulilor care stabilesc și
asigură ordinea și bunul mers al acestei activități din cadrul proiectului și completează
Regulamentul - Metodologia de selecție a Planurilor de Afaceri care vor fi finanțate prin ajutor
de minimis în cadrul proiectului POCU/829/6/13/140502 „Studentul de azi, antreprenorul de
mâine!” este publicată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca
(USAMV CN) în calitate de lider, în parteneriat cu SADC Expert Consulting SRL (SADC),
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR NV) și Clubul Francofon de Afaceri din Cluj
(CFAC), astfel încât toate granturile scoase la concurs să poată beneficia de ajutorul de minimis
pus la dispoziție de către administratorul schemei de minimis
Data publicării: 23.05.2022
Locul publicării: pagina de Internet a proiectului: https://innotech.usamvcluj.ro/ și pe Platforma
de Investiții și Inovare - https://www.inno.ro/ dezvoltată și administrată de ADR Nord-Vest.
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Introducere
Acest document descrie modul de redistribuire a locurilor rămase disponibile în urma evaluării
Planurilor de Afaceri depuse în cadrul Concursului de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului
Studentul de azi antreprenorul de mâine !, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU)
2014-2020. Organizatorii sunt liderul de proiect USAMV Cluj-Napoca și partenerii SADC, ADR NordVest și CFAC, în baza Contractului de finanțare Nr. OIPOSDRU NV 19730/23.12.2021. Ierarhizarea se
realizează conform Regulamentului – Metodologiei inițiale.
Componenta 1 – Innotech Student, Buget total eligibil: 9.680.874,47 Ron, Buget – UE: 8.189.003,85
Ron, Buget de stat: 1.416.964,19 Ron, Contribuție proprie: 74.906,43 Ron
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul axei prioritare AP 6 Educație şi competenţe și a
obiectivului specific 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”.
Activitățile prevăzute în cadrul proiectului sunt organizate astfel în următoarele etape:
• Etapa I – Formare antreprenorială a studenților din grupul țintă în cadrul cursului Competențe
antreprenoriale - acreditat ANC și finalizat cu certificare ANC, selecția celor 21 de planuri de afaceri
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câștigătoare care vor beneficia de ajutorul de minimis acordat prin proiect și sprijinirea înființării
întreprinderilor ce vor beneficia de ajutorul de minimis (6 luni)
• Etapa a II-a – Monitorizarea activităților derulate în cadrul întreprinderilor nou înființate (12 luni)
• Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul
perioadei de sustenabilitate a acestora (6 luni).
Evaluarea și selecția Planurilor de afaceri se desfășoară în cadrul primei etape a proiectului „Studentul
de azi, antreprenorul de mâine!”, în cadrul Activității 5.2.- Organizarea concursului, evaluarea și selecția
planurilor de afaceri.

Calendar privind redistribuirea locurilor disponibile în urma
procesului de evaluare și ierarhizare a Planurilor de Afaceri
Perioadă

Activitate

Responsabil

23.05.2022

Se va transmite Anexa 20 prin care
candidații care nu au fost selectați pentru
finanțare vor fi informați că au
posibilitatea să refacă Planul de Afaceri și
Bugetul astfel încât să candideze pe locuri
vacante corespunzătoare altor categorii de
granturi.

Experți metodologie și
selecție planuri de afaceri
Expert Organizator concurs
idei de afaceri

26.05.2022 în intervalul
orar 10-14

Se vor redepune Planurile de Afaceri cu
Bugetul actualizat în funcție de grantul

Expert Organizator concurs
idei de afaceri
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pentru care sunt locuri vacante și dorește
să aplice.
Depunerea planurilor de afaceri în
format: fizic, la sediul USAMV ClujNapoca, Calea Mănăștur 3-5, Clădire
Rectorat, Council Room (parter) și
scanat, pe platforma https://www.inno.ro/
26.05.2022-30.05.2022

Evaluarea și selecția planurilor de afaceri Juriul format din cele 2
Comisii

26.05.2022

Verificarea conformității administrative
și a eligibilității - Anexa 12

26.05.2022

Afișarea rezultatelor privind Eligibilitatea Comisia 1
pe
site-ul
proiectului: Expert Organizator concurs
https://innotech.usamvcluj.ro/ .
idei de afaceri
Rezultatul se va afișa cu numărul de
înregistrare primit la depunerea planului
de afaceri și se va transmite fiecărui
participant pe email.

27.05.2022-30.05.2022

Evaluarea tehnico-financiară - Anexa 13

Comisia 2

30.05.2022

Comunicarea pe e-mail a rezultatelor;
Afișarea rezultatelor privind Evaluarea
tehnico-financiară pe site-ul proiectului:
https://innotech.usamvcluj.ro/ .
Rezultatul se va afișa cu numărul de
înregistrare primit la depunerea planului

Comisia 2
Expert Organizator concurs
idei de afaceri

Page 5 of 7

Comisia 1

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
AP6 Educatie şi competenţe 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”
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINA VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
Studentul de azi antreprenorul de mâine – cod MySmis 140502 / Contract de finanțare POCU/829/6/13/140502

de afaceri.
31.05.2022 în intervalul
orar 9-11

Depunerea contestațiilor se realizează pe
adresa de email
registratura@usamvcluj.ro. Rezultatele
vor primi număr de înregistrare de la
registratura liderului de proiect și vor fi
preluate și analizate de către Comisia de
contestații.

Comisia de contestații
Expert Organizator concurs
idei de afaceri

31.05.2022 în intervalul
orar 14-16

Comunicarea pe e-mail a rezultatelor în Expert Organizator concurs
urma contestațiilor.
idei de afaceri
Afișarea rezultatelor contestațiilor și a
Listei finale cu rezultatele procesului de
evaluare și selecție pe site-ul proiectului:
https://innotech.usamvcluj.ro/ .
Rezultatul se va afișa cu numărul de
înregistrare primit la depunerea planului
de afaceri.

20.06.2022-30.06.2022

Semnarea contractelor de subvenție de
către câștigători

Expert Organizator concurs
idei de afaceri

Dispoziții finale
CORRIGENDUM la Regulamentul-Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și Anexa
20 corespunzătoare acestuia vor fi făcute publice pe site-ul proiectului https://innotech.usamvcluj.ro/ și

Page 6 of 7

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
AP6 Educatie şi competenţe 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”
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINA VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
Studentul de azi antreprenorul de mâine – cod MySmis 140502 / Contract de finanțare POCU/829/6/13/140502

pe Platforma de Investiții și Inovare - https://www.inno.ro/ dezvoltată și administrată de ADR NordVest.
Toate informațiile, Anexele și condițiile de participare din cadrul Regulamentului-Metodologiei de
selecție a Planurilor de Afaceri care vor fi finanțate prin ajutor de minimis în cadrul proiectului
POCU/829/6/13/140502 „Studentul de azi, antreprenorul de mâine!” rămân valabile.
Orice comunicare între părți referitoare la prevederile prezentei metodologii (solicitare de clarificări /
furnizare de răspunsuri) se va face strict prin intermediul adresei de email
innotech.student@usamvcluj.ro.

ANEXE
Anexa 20 – Scrisoare de Informare privind rezultatul procesului de evaluare a Planurilor de Afaceri
pentru cei declarați necâștigători în etapa inițială și posibilitatea de a aplica pe un loc rămas disponibil.
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