
STUDENT ANTREPRENOR, Cod SMIS 2014+: 140127 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

SSTUDENT 
ANTREPRENOR

hInnotech
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CINE POATE OBȚINE FINANȚARE?
 Studenți (ISCED 5-7) 

Pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil 
studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze că la data 
intrării în operațiune (prima zi de curs de formare 
profesională în competențe antreprenoriale) este p p ț p
înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență.
Persoanele inscrise la masterat sunt eligibile indiferent de 
anul de studii.

 Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( 
t d ti d t i)studenti doctoranzi) 

Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în 
colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) 
– înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 
de studii.de studii. 

 Domiciliul/reședința în regiunea Sud-Vest Oltenia, 
dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV ÎN 
REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA( sediul social și punctele de lucru 
aferente activităților economice sprijinite prin schema de 
minimis vor fi situate în această regiune)

 O persoană se poate înscrie doar într-un singur proiect în 
cadrul apelului Innotech Student. 
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ETAPE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII
 ETAPA 1 - FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS ETAPA 1 - FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS

Ianuarie – Aprilie 2022: CURS COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Aprilie 2022: LANSARE CONCURS PLANURI AFACERI

ETAPA 1 FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS 
PLANURI DE AFACERI

ETAPA 1 FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS 
PLANURI DE AFACERI

Mai 2022: PUBLICARE REZULTATE CONCURS  
PLANURI AFACERI

Mai – Iunie 2022: STAGII PRACTICĂ + MENTORAT / 
CONSILIERE

I i 2022 ÎNFIINȚARE START UPIunie 2022: ÎNFIINȚARE  START-UP

 ETAPA 2 - IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI  ETAPA 2 - IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI 
Iulie 2022 – iunie 2023: FUNCȚIONARE ȘI DEZVOLTARE START-UP

DECONTARE SUBVENTIIDECONTARE SUBVENTII
MONITORIZARE START-UP

 ETAPA 3 - SUSTENABILITATE ETAPA 3 - SUSTENABILITATE
Iulie 2023 – decembrie 2023: ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII 

PLANURILOR DE AFACERI -
FUNCȚIONARE FIRMĂ ȘI 
MENȚINERE LOCURI DE MUNCĂ

Dec. 2023 – septembrie 2024: ASIGURARE SUSTENABILITATE 
PENTRU PUNCTAJ SUPLIMENTAR
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VALOAREA FINANȚĂRII
Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor înființate intră sub incidența 
ajutorului de minimis. 

Valoarea maximă ce va fi acordata unui plan de afaceri este de 100.000 euro, 
reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai 
î i d il î fii d l l ă l i d f i f lîntreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate 
în cadrul concursului de planuri de afaceri.

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinita, în 
parte, este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum 
urmează:

d d i l i dAjutor de minimis ≤ 40.000 de euro – min. 2 locuri de munca create;
Ajutor de minimis > 40.000 de euro și ≤ 60.000 de euro – min. 3 locuri de munca 
create;
Ajutor de minimis > 60.000 de euro și ≤ 80.000 de euro – min. 4 locuri de munca
create;
Ajutor de minimis > 80.000 de euro și ≤ 100.000 de euro– min. 5 locuri de munca 
create.

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza contractului de subvenție semnat 
pâna cel târziu în ultima zi de implementare din luna 6 de implementare a 
proiectului (estimare 30 iunie 2022), conform schemei de minimis anexate la 
ghidul apelului Innotech Student.

V l S h i d i i i l i l l i t l i i t t d 6 393 420 00 l iValoarea Schemei de minimis la nivelul intregului proiect este de 6,393,420.00 lei. 
Din această sumă, estimăm finanțarea a aproximativ 22 planuri de afacere cu minim 3 locuri de 
muncă create selectate în urma Concursului pentru o subvenție medie de 60.000 euro/plan afacere.
Estimarea s-a facut pe medii, însă vor fi finanțate planuri de afaceri din toate marjele de categorii de 
ajutor de minimis, proporțional cu numărul de locuri de muncă asumate.
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ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS
Acordarea ajutorului de minimis se realizează în două tranșe:
1. 1 tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de 

minimis, aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în 
contractul de subvenție. 
Tranșa 1 de subventie se va acorda după ce întreprinderea finanțatăTranșa 1 de subventie se va acorda după ce întreprinderea finanțată 
face dovada obținerii tuturor documentelor care atestă înființarea 
și începerea funcționării sale.

Etape:
- verificarea dosarelor depuse de Beneficiari în vederea obținerii Tranșei 1,
- analiza documentelor primite de la Beneficiari și solicitarea de clarificari/completari,
- realizarea documentatiei pentru solicitarea la Finanțator a decontarii Transei 1 catre noile afaceri,

t f i i t t b fi i i t i l t l il d f- transferarea primei transe catre beneficiari pentru implmentarea planurilor de afacere .

2. 1 tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a 
ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis 
face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin 
planul de afaceri, în maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a 
contractului de subvențiecontractului de subvenție.

Etape:
- verificarea documentelor depuse de Beneficiari in vederea obtinerii Transei 2 (dovada ocuparii locurilor 
de munca asumate prin PA in maxim 6 luni),
- analiza documentelor primite de la Beneficiari și solicitarea de clarificari/completari,
- realizarea documentatiei pentru solicitarea la Finanțator a decontarii Transei 2 catre noile afaceri,
- transferarea celei de-a doua transe catre beneficiari pentru implementarea planurilor de afacere.

În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizeaza
ocuparea locurilor de munca minime asumate prin planul de afaceri aprobat si
mentionat în contractul de subvenție, transa a doua de ajutor de minimis nu se
mai acorda si se demareaza procedurile legale de recuperare a transei I de
subventie acordate.
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CONCURS PLANURI AFACERI
Pentru evaluarea si selectarea celor mai bune idei de afaceri și pentru 

acordarea de sprijin financiar pentru înființarea întreprinderii și 
dezvoltarea acesteia se va organiza un CONCURS DE PLANURI DE 
AFACERI. 

 concursul se vor desfasura pe baza unei proceduri decizionale concursul se vor desfasura pe baza unei proceduri decizionale 
transparente (inainte de lansarea concursului se vor face publice criteriile 
clare de selecție si evaluare), echidistante (impartialitatea evaluatorilor) si 
obiective (asigurata de caracterul obiectiv al criteriilor de selecție si 
evaluare a PA), cu respectarea prevederilor schemei de minimis 
INNOTECH, ale ghidului CS 6.13 Innotech Student si ale legislației 
aplicabileaplicabile.

 La concurs pot participa persoanele care au absolvit cursul de 
Competențe antreprenoriale în cadrul proiectului, dar pot depune PA si 
persoanele care nu au participat la cursurile de formare CA, dar care se 
încadreaza în categoriile de grup țintă eligibile; nr. de persoane care 
beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de 
formare CA organizat în cadrul proiectului nu pot depasi 10% din 
numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate 
în cadrul proiectului.

 vor fi selectate spre finanțare exclusiv PA care vizeaza dezvoltarea de 
întreprinderi care activeaza în sectoarele competitive identificate 
prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile siprin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile si 
subdomeniile de dezvoltare inteligenta si sanatate identificate prin 
SNCDI (anexa 5 bis la GSCS –Lista domeniilor si subdomeniilor de 
specializare inteligenta si sanatate).
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PA supuse procesului de selecție vor include:

CONCURS PLANURI AFACERI
PA supuse procesului de selecție vor include:
a) descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri 

(obiective, activitați, rezultate, indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
c) schema organizatorica si politica de resurse umane;
d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii;
) li i ț i d d f i ț ie) analiza pieței de desfacere si a concurenței;

f) strategia de marketing;
g) proiecții financiare privind afacerea.
h) principii orizontale si teme secundare FSE
 Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării PA ce se adreseaza activitaților 

economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociata acestui 
program de finanțare (sectoarele pescuit si acvacultură,  producție primară de 
produse agricole, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, activități 
legate de export către ţări terţe sau către state membre, ajutoarele subordonate 
folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; ajutoarele pentru achiziţia 
de vehicule de transport rutier de mărfuri).

 Nu vor fi finanțate doua sau mai multe PA, propuse de persoane diferite, 
identice sau cu un grad foarte mare de asemanare în ceea ce priveste descrierea 
segmentului de piață, planului de management si marketing si bugetul detaliat.

 PA propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si 
vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informații verificabile în 
zona geografica de implementare a proiectului. Prin excepție, pot fi selectate 
planuri de afaceri de tip franciză.

 Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația de a de a asigura sustenabilitatea 
activitaților, respectiv: continuarea funcționarii afacerii și menținerea locurilor de 
muncă pe o perioada de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii 
de funcționare a afacerii de 12 luni.

 Se va acorda punctaj suplimentar pentru beneficiarii ajutorului de minimis care 
isi asuma obligația de a de a asigura sustenabilitatea activitaților inca 9 luniisi asuma obligația de a de a asigura sustenabilitatea activitaților inca 9 luni 
dupa perioada minima obligatorie de 6 luni.
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Condiții pe care trebuie să le îndeplinească Planul de Afaceri pentru a intra în

CONCURS PLANURI AFACERI
Condiții pe care trebuie să le îndeplinească Planul de Afaceri pentru a intra în 

concurs:
 În elaborarea unui plan de afaceri, toate secţiunile impuse sunt 

obligatorii.
 Planul de afaceri depus va respecta structura standard.

U l d f i b i ă fi l fi i ă d Un plan de afaceri trebuie să fie clar pentru a fi parcurs cu uşurinţă de 
evaluatori.

 Planurile de Afaceri vor fi redactate în format electronic şi listate de către 
solicitanți.

 Planul de afaceri va fi realizat de fiecare concurent individual.
 Un beneficiar nu poate participa la Concurs decât cu un singur Plan de 

Afaceri.



STUDENT ANTREPRENOR, Cod SMIS 2014+: 140127 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

CHELTUIELI ELIGIBILE 
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 
1.1. Cheltuieli salariale 
1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 
1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate ț ș

acestora (contribuții angajați și angajatori) 
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite: 
2.1 Cheltuieli pentru cazare 
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu 
2 3 Ch l i li l l (i l i l f2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu 

mijloacele de transport în comun sau taxi, între gară, autogară sau port și 
locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe 
distanța dintre locul de cazare și locul delegării) 

2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 
3 Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate pentru care3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care 

beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și 

imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale 
consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării 
întreprinderilor 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru 
desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, 
diverse bunuri 
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CHELTUIELI ELIGIBILE 
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării 

întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere 
pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile) 

7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor 
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 
9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport 

aferente funcționării întreprinderilor 
10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor 
11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor 
12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării 

întreprinderilor 
13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor 
14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor 
15 Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 
15.1. Prelucrare de date 
15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice 
15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru 

operațiune, în format tipărit și/sau electronic 
15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 
16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare 
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CHELTUIELI NEELIGIBILE 
 subcontractele (externalizările) care determină o creștere a costului de 

executare a operațiunii; 
 subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se definește în 

procente din costul total al proiectului; 
 taxa pe valoarea adăugată recuperabilă; 
 dobânda debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subvenții pentru dobândă sau pentru comisioane de 
garantare; 

 contribuția în natură; 
 achiziţia de echipamente second-hand; 
 amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată; 
 costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii; 
 cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a 

produselor din tutun; p ;
 achiziționarea de infrastructuri, terenuri și bunuri imobiliare pentru o 

contribuție din partea Fondului Social European, cu excepția cazurilor în 
care se aplică prevederile art. 98 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013; 

 orice cheltuieli care depășesc plafoanele stabilite prin ghidurile specifice 
sau prin instrucţiuni speciale care vizează instituirea de plafoane specifice 
unor anumite categorii de cheltuieli. 

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile la 
verificarea unei cereri de rambursare/ cereri de plata/ cereri de 
prefinanțare vor fi suportate de către solicitant .
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CONDITII OBLIGATORII PENTRU 
AFACERILE ÎNFIINȚATEAFACERILE ÎNFIINȚATE

 firmele trebuie să fie noi - se vor deschide numai după finalizarea 
concursului de planuri de afaceri de către câștigători;

 vor fi finanțate doar firme care activeaza în sectoarele competitive 
identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în p
domeniile si subdomeniile de dezvoltare inteligenta si sanatate 
identificate prin SNCDI (anexele 5 și 5 bis la GSCS –Lista domeniilor si 
subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate). ;

 firmele pot să fie înființate (sediul social și punctele de lucru, derularea 
activității) fie în mediul urban, fie în mediul rural, într-unul din 
următoarele județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt sau Vâlcea (regiunea Sud-j ț j, j, ț , ( g
Vest Oltenia);

 fiecare afacere trebuie să genereze numărul de locuri de muncă 
asumat prin planul de afacere, corelat cu ajutorul de minimis solicitat;
Numărul minim de locuri de munca este 2.

DE REȚINUTDE REȚINUT:
În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu 
realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de 
afaceri propoțional cu valoarea toală a ajutorului de minims aprobat pe 
baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, tranșa a 
doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile 
legale de recuperare a tranșei I de subvenție acordate. 
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CONDITII OBLIGATORII PENTRU 
AFACERILE ÎNFIINȚATEAFACERILE ÎNFIINȚATE

 Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create 
trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada 
ulterioară de 6 luni (obligatoriu)+9 luni (opțional), de sustenabilitate, 
beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării 
afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.a ace ș a e ț e ocupa ea ocu o de u că c eate.

 Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, 
reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere 
înființată în cadrul acestui program.

 antreprenorul trebuie să respecte întocmai planul de afaceri asumat și 
selectat spre finanțare;p ț ;

 beneficiarii persoane fizice care înființează afacerea vor avea calitatea 
de reprezentant legal, asociat majoritar și administrator  în cadrul 
întreprinderii înființată în cadrul acestui program.

 beneficiarii persoane fizice care înființează afaceri nu trebuie sa aibă 
calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data 
semnării contractului de subvenție. 

 reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei 
condamnări pronunțate printr-o HJ definitivă și irevocabilă, din motive 
profesionale sau etic-profesionale, pentru fraudă, corupţie, implicare în 
organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale;

 reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

 este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de 
afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi 
finanţat;

 nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ 
d i i i C i i i E / l i l f i d jde minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor.
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DOCUMENTE NECESARE
ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ -ÎNSCRIERE GRUP  ȚINTĂ 

CURS  “COMPETENȚE ANTREPRENORIALE”
 Copie carte de identitate; 
 Copie certificat naștere;

C i tifi t ă ăt i (d ă t l) Copie certificat căsătorie (dacă este cazul);
 Dovada studii: diplomă de absovire (ultimul ciclu de 
învățământ);
 Adeverință din care sa reiasa ca participantul se incadreaza in 
una din categoriile:

Student înmatriculat în cel puțin în anul 2 de studii Student - înmatriculat în cel puțin în anul 2 de studii 
de licență.
 Masterand 
 Doctorand 
 Cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculat în 
colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământcolegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ 
superior) – înmatriculat în cel puțin anul 2 de studii.

 Formularul de identificare a grupului țintă – anexa 8 Manualul 
Beneficiarului POCU;
 Acord de utilizare a datelor personale;
 Declarație privind participarea în nume propriu evitarea Declarație privind participarea în nume propriu, evitarea 
dublei finanțări și disponibilitate;

Intrarea în grupul ţintă a persoanele declarate eligibile se va face pe baza criteriului 
primul venit, primul servit. 
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ACTIVITĂȚI
 ETAPA 1 - FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS ETAPA 1 - FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS

 CURS COMPETENȚE ANTREPRENORIALE
Programul de formare va cuprinde cel putin 20 de ore de pregatire 
teoretica si 20 de ore de instruire practica, iar cursurile vor imbina 

l il itii i/ i di id l i li tiil ti

ETAPA 1 FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS 
PLANURI DE AFACERI (Ianuarie - Iunie 2022)

ETAPA 1 FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS 
PLANURI DE AFACERI (Ianuarie - Iunie 2022)

prelegerile cu exercitii pe grupe si/sau individuale si cu aplicatiile practice, 
astfel incat sa fie parcursa toata tematica programei, cu accent pe elaborarea 
planului de afacere si intocmirea bugetului si previziunilor financiare. 
Estimăm un număr de minim 342 participanți. 
 CONCURS PLANURI AFACERI
Prin Concursul de planuri de Afaceri vor fi evaluate și selectate cele mai bune p ș
idei de afaceri care vizeaza dezvoltarea activității în domeniile de dezvoltare 
inteligenta si sanatate identificate prin SNCDI.
Va fi acordat un sprijin financiar în valoare totală de 6,393,420.00 lei pentru 
înființarea și  dezvoltarea a minim 22 de întreprinderi cu minim 66 
angajați.

 STAGII PRACTICĂ 
Câstigatorii concursului de planuri de afaceri si urmatorii 3 de pe lista de 
rezerve vor efectua un stagiu de practica  de 40 de ore în cadrul unor firme 
de profil, întreprinderi existente, funcționale, a caror activitate economica face 
parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat 
(dovedit cu copia CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care(dovedit cu copia CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care 
asigura stagiul de practica)
Castigatorii concursului de planuri de afaceri au libertatea de a opta, pentru 
desfasurarea stagiului de practica la orice firma din baza de date identificata 
de parteneri, avand, totodata libertatea de a identifica si propune chiar ei 
firme cu domeniu de activitate similar cu cel al afacerii propuse de ei.
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ACTIVITĂȚI
 ETAPA 1 - FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS ETAPA 1 - FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS

 CONSILIERE/CONSULTANTA/MENTORAT
Fiecare viitor antreprenor va beneficia de cel putin o sesiune de consiliere de 
grup si cca 2-3 intalniri individuale cu consultantii de specialiate in functie de 
profilul firmei, nevoile si riscurile identificate; sesiunile de consultanta se vor

ETAPA 1 FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS 
PLANURI DE AFACERI (Ianuarie - Iunie 2022)

ETAPA 1 FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS 
PLANURI DE AFACERI (Ianuarie - Iunie 2022)

profilul firmei, nevoile si riscurile identificate; sesiunile de consultanta se vor 
organiza face-to-face, on-line, telefonic sau prin corespondenta 
electronica,dupa caz.
Vor fi abordate tematici legate de finante-contabilitate, achizitii, resurse 
umane, sau alte teme necesare.

INFIINȚARE ȘI DEMARARE FUNCȚIONARE START UP URIINFIINȚARE ȘI DEMARARE FUNCȚIONARE START-UP-URI
Dupa finalizarea stagiilor de practica si a activitatii de  consiliere/ consultanta/ 
mentorat, castigatorii concursului de planuri de afaceri vor proceda la 
infiintarea intreprinderilor si demararea afacerilor care fac obiectul planurilor 
selectate.
Pe baza documentelor de infiintare a firmelor, dupa verificarea indeplinirii 
tutoror conditiilor de eligibilitate impuse de ghidul schemei de finantare, 
beneficiarii vor semna contractele de subventie cu organizatia din cadrul 
parteneriatului (L CCI Gorj / P1 CCIA Mmehedinți) care urmeaza sa-I 
monitorizeze in etapele de implementare si sustenabilitate.



STUDENT ANTREPRENOR, Cod SMIS 2014+: 140127 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

ACTIVITĂȚI
 ETAPA 2 IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI ETAPA 2 IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI

 DECONTARE SUBVENTII
Beneficiarii vor avea la dispozitie un pachetul de instructiuni care va cuprinde 
instructiuni si documente anexa care vizeaza toate aspectele decontarii subventiei 
(modul si conditiile de acordare a transelor lista de cheltuieli eligibile si documente

ETAPA 2 IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI
(Iulie 2022 – Iunie 2023) 

ETAPA 2 IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI
(Iulie 2022 – Iunie 2023) 

(modul si conditiile de acordare a transelor, lista de cheltuieli eligibile si documente 
justificative, modalitatea si conditiile de avizare a platilor din subventie, mecanismul 
de avizare).
In procesul de decontare al subventiei se va utiliza mecanismul semnaturii duble, 
care permite efectuarea de plati din subventie de catre beneficiar numai dupa in 
conditiile avizarii platii de catre un membru al echipei de implementare, in urma unui 
proces de verificare a eligibilitatii cheltuielii si a conformitatii acestuia cu bugetulproces de verificare a eligibilitatii cheltuielii si a conformitatii acestuia cu bugetul 
aprobat al planului de afaceri.
Beneficiarii pot efectua plăți din subvenție imediat după primirea fiecărei tranșe, cu 
semnătură dublă. Sumele cheltuite din surse proprii vor fi rambursate, după 
verificarea documentelor justificative.
MONITORIZAREA FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR
Monitorizarea va fi efectuata pe 2 planuri:
- tehnic – controlul si monitorizarea modului de implementare a activitatilor 
previzionate, atingerea obiectivelor si a rezultatelor asumate in planul de afaceri 
aprobat; verificarea conformitatii investitilor realizate de beneficiari cu cele asumate 
de beneficiari prin planurile de afaceri; verificarea respectarii conditiei de ocupare a 
numarului de locuri de munca asumate proportional cu subventia primita sinumarului de locuri de munca asumate proportional cu subventia primita si 
mentinerea numarului angajarilor realizate
- financiar – verificarea eligibilitatii cheltuielilor realizate din subventie (verificarea 
conformitatii achizitiilor din subventie cu bugetul aprobat), reflectarea cheltuielilor in 
contabilitatea beneficiarilor de subventie a implementarii PA; verificarea eligibilitatii 
cheltuielilor angajate si a concordantei cu planul de afaceri aprobat, precum si a 
documentelor justificative prezentate de Beneficiari.documentelor justificative prezentate de Beneficiari.
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ACTIVITĂȚI
 ETAPA 2 IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI ETAPA 2 IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI

MONITORIZAREA FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR
Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația depunerii la administratorul 
schemei de antreprenoriat a unui  RAPORT LUNAR DE PROGRES privind 
d f ti it ții i î țit d d t l j tifi ti

ETAPA 2 IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI
(Iulie 2022 – Iunie 2023) 

ETAPA 2 IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI
(Iulie 2022 – Iunie 2023) 

desfasurarea activitații economice, însoțit de documentelor justificative 
corespunzatoare; va conține informați despre activitațile desfasurate în 
perioada de raportare, achizitii demarate, cheltuieli realizate, stadiul realizarii.
VIZITELE DE MONITORIZARE, organizate lunar sau ori de cate ori este 
nevoie, vor urmari verificarea urmatoarelor aspecte: activitatea economica ce 
se desfasoara sa fie cea subventionata ; actionariatul – sa ramana indeplinite p
conditiile de eligibilitate ; conformitatea locatiei de implementare (înregistrare 
corespunzatoare sa detina utilitatile, avizele/autorizatiile necesare); investita 
realizata sa poata fi identificata la locatia de implementare (mijloacele 
fixe/obiectele de inventar pentru care s-a solicitat finantare sa existe fizic si sa 
fie corespunzator înregistrate în evidentele firmei); situatia angajarilor de 
personal - dovada crearii si mentinerii locurilor de munca; alte aspecte ce p ; p
reflecta stadiul de implementare al PA.

 ETAPA 3 – SUSTENABILITATE
(Iulie 2023 – Decembrie 2023) 
 ETAPA 3 – SUSTENABILITATE
(Iulie 2023 – Decembrie 2023) 

Sustenabilitatea afacerilor va fi monitorizata prin aceleasi instrumente/p /
metode utilizate si in monitorizarea implementarii planurilor de afaceri:
- Rapoarte de progres transmise periodic de catre beneficiari. Se verifica
daca datele rapoartelor transmise de sunt reale, daca sunt mentinute 
conditiile/indicatorii de sustenabilitate stabiliti prin contractul de subventie.
- Vizite la fata locului în scopul de a verifica mentinerea functionarii
intreprinderii sprijinite prin contractul de subventie.intreprinderii sprijinite prin contractul de subventie.
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ACTIVITĂȚI
 ETAPA 3 – SUSTENABILITATE ETAPA 3 – SUSTENABILITATEETAPA 3 SUSTENABILITATE
(Iulie 2023 – Decembrie 2023) 
ETAPA 3 SUSTENABILITATE

(Iulie 2023 – Decembrie 2023) 

Se vor urmari/verifica urmatoarele aspecte:

Mentinerea de catre beneficiarii ajutorului de minimis a tuturorMentinerea de catre beneficiarii ajutorului de minimis a tuturor
rezultatelor/ obiectivelor asumate in cadrul planurilor de afaceri;

 Pastrarea locurilor de munca asumate prin planul de afaceri în 
parametri asumati (norma de lucru; nivel salarial) proportional cu 
valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat, timp de minim 6 luni 
dupa finalizarea celor 12 luni de implementare a planurilor de afaceri in 
cadrul etapei II; dovada crearii acestora se va face prin prezentarea 
contractelor de munca, Registrul salariati Revisal.

Mentinerea functionarii intreprinderii sprijinite prin contractul de 
b ti i d d i i 6 l i d fi li l 12 l isubventie, pe o perioada de minim 6 luni dupa finalizarea celor 12 luni 

de implementare a planurilor de afaceri in cadrul etapei II specificata in 
Ghidului solicitantului–Conditii specifice Innotech Student

Aceleasi conditii se mentin si in cazul beneficiarilor care si-au asumat o 
perioada de sustenabilitate mai mare decat cea obligatorie de minim 6 p g
luni, pentru punctajul suplimentar obtinut la evaluarea planului de 
afaceri. 



STUDENT ANTREPRENOR, Cod SMIS 2014+: 140127 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Contact:
Judetul Dolj: Dalia Simion – 0744.614.494
Judetul Mehedinți: Tudorescu Mirela – 0722.604.540ț

Rădescu Carmen – 0740.240.317
Judetul Gorj: Bodislav Mariana – 0722.610.045
Judetul Vâlcea: Mateescu Lorena – 0728.298.492
Judetul Olt: Brânzan Cătălin – 0724.227.642

E-mail:  studentantreprenor@gmail.com


