A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj,
Atitudine, Siguranţă, Ambiţie

ID: 107667



Parteneriat:
Solicitant: UNIC SPORTS SRL



Partener 1: ASOCIAŢIA PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE
AFACERI DIN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII SUCEAVA



Partener 2: PATRONATUL NAŢIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN
ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII



Partener 3: ASOCIAŢIA PATRONILOR ŞI MESERIAŞILOR DIN JUDEŢUL
CLUJ



Partener 4: ASOCIAŢIA GENERALĂ A PROFESIONIŞTILOR ÎN VÂNZĂRI



MANAGER PROIECT: CRIŞAN IOANA-MARIA



LOCALIZARE: Toate judeţele din regiunile: CENTRU, NORD-EST, NORD-VEST şi SUD-EST

Obiectivul general al proiectului
Scopul proiectului


Obiectiv General: creşterea ocupării în regiunea centru, nord est, nord vest şi sud est prin stimularea participării pe piaţa
muncii a persoanelor cu potenţial antreprenorial şi crearea unui program regional integrat de încurajare şi sprijin tehnicofinancar pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de noi întreprinderi în mediul urban.



Formare în antreprenoriat a 630 pers care doresc sa dezvolte o activitate independentă



Subvenţionarea a 76 planuri de afaceri în regiunile CENTRU, N-E, N-V şi S-E.



630 persoane care beneficiază de sprijin - 450 persoane - şomeri şi inactivi (min. 50% femei)



50 angajaţi (inclusiv persoane care desfasoară o activitate independentă)



130 alte persoane fizice



152 locuri de muncă nou create (care vor fi mentinute cel putin 12 luni după finalizarea proiectului)



Dezvoltarea unui CENTRU IMM-BUSINESS HUB in Tirgu Mureş



Cel puţin 10% din planurile de afaceri finanţate în cadrul proiectului vor propune măsuri ce vor promova
concret inovarea socială conform prevederilor secţiunii 1.3.2 a Ghidului solicitantului. STRATEGIA
NATIONALA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA 2014-2020: Obiectiv general: atingerea unui nivel
sustenabil de ocupare a forţei de muncă susţinut de competitivitate economică, coeziune socială şi dezvoltare
durabilă (ţinta cheie 2020: 70% rata de ocupare a forţei de muncă pentru grupa de vârstă 20–64 ani) prin crearea
a 152 noi locuri de muncă, creşterea oportunităţilor de ocupare, facilitarea integrării pe piaţa muncii şi
promovarea incluziunii active la nivelul regiunilor CENTRU,N-E,N-V,S-E;



Cel puţin 25% din planurile de afaceri finanţate în cadrul proiectului vor propune măsuri ce vor promova
concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluţii TIC în procesul de producţie / furnizare de
bunuri, prestare de servicii si/sau execuţie de lucrări (în perioada de instruire, în modelul de plan de afaceri ce
va fi folosit de fiecare administrator de schemă de antreprenoriat, în metodologia de selecţie a planurilor de
afaceri etc.).



Cel puţin 10% din planurile de afaceri finanţate în cadrul proiectului vor include măsuri ce vor promova
concret consolidarea cercetarii, a dezvoltării tehnologice şi/sau a inovarii, prin derularea de activităţi specifice.

Indicatori prestabiliţi:


Locuri de muncă create şi existente urmare a sprijinului primit de
şomeri&inactivi / persoane angajate la 6 luni după terminarea
sprijinului: 152



IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului: 76



Persoane care beneficiază de sprijin, din care: - Angajaţi, inclusiv
persoane care desfăşoară o activitate independentă: 50



Persoane care beneficiază de sprijin: 630



Persoane care beneficiază de sprijin, din care şomeri şi inactivi: 450

Activităţi previzionate


A.0. MANAGEMENTUL SI ADMINISTRAREA PROIECTULUI



A 1. FORMARE ANTREPRENORIALA



A 2. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANTATE DIN FONDURI
FSE



A 3. PROGRAM DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII
AFACERILOR FINANTATE IN CADRUL PERIOADEI DE SUSTENABILITATE A
ACESTORA

A.0. MANAGEMENTUL SI ADMINISTRAREA PROIECTULUI


A 0.1. Coordonarea generala a proiectului - dezvoltare platforma
online



A 0.2 Achizitii publice



A 0.3 Administrarea financiar – contabila a proiectului si raportarea
electronica



A 0.4. Informare si publicitate



A 0.5. Activitati suport si indirecte

A 1. FORMARE ANTREPRENORIALA


A 1.1 Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala,
precum si cu privire la metodologia de selecţie a grupului ţinta si, ulterior, a planurilor
de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului



A 1.2 Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul
programului de formare antreprenoriala



A 1.3 Pregatirea si derularea programului de formare antreprenoriala



A 1.4 Derularea concursului de planuri de afaceri - selectarea planurilor de afaceri ce
vor fi finantate in cadrulu proiectului si efectuarea stagiilor de practica



A 1.4.1 Dezvoltarea si consolidarea metodologiei de selectie a planurilor de afaceri



A 1.4.2 Organizarea concursului si selectia planurilor de afaceri ce vor fi finantate prin
schema de minimis

A 2. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI
FINANTATE DIN FONDURI FSE


A 2.1 Furnizarea unor servicii inovatoare si personalizate de consiliere/ consultanţa/ mentorat ulterior
finalizarii procesului de selecţie a planurilor de afaceri in vederea implementarii



A 2.2 Asigurarea înfiinţarii si demararii funcţionarii întreprinderilor ce vor implementa planurile de
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului intr-un cadru de ocupare flexibil, sustenabil si
inclusiv.



A 2.3.1 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate



A 2.3.2 Crearea si functionarea unui centru regional de dezvoltare a IMM - BUSINESS HUB



A 2.4 Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente
implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului



A 2.4.1 Acordarea primei transe de subventie



A 2.4.2 Acordarea transei a doua de subventie

A 3. PROGRAM DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII
SI DEZVOLTARII AFACERILOR FINANTATE IN CADRUL
PERIOADEI DE SUSTENABILITATE A ACESTORA


A 3.1 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor infiintate in perioada de
sustenabilitate



A 3.2 Dezvoltarea unui mecanism de susţinere si promovare a sustenabilitaţii
întreprinderilor înfiinţate si finanţate în cadrul proiectului pentru o perioada de 12
luni de la finalizarea implementarii proiectului



A 3.3 Elaborarea unui studiu/analize în vederea sprijinirii mediului antreprenorial

Vă mulţumim !

