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Proiectul „AS NV - Antreprenoriat
Sustenabil în regiunea de Nord Vest”

ROMÂNIA START UP PLUS
Vrei să demarezi o afacere și nu ai banii necesari pentru a-ți pune idea de afaceri în aplicare?
Fundația CDIMM Maramureș este partener în Proiectul „AS NV - Antreprenoriat Sustenabil
în regiunea de Nord Vest”, finanțat prin Programul România Start Up Plus.
Organizațiile implicate în proiectul ”AS NV” sunt: Solicitant - Municipiul Baia Mare;
Partener 1 - CERC SRL; Partener 2 - Fundația CDIMM Maramureș; Partener 3 - Intratest SA.
Prin intermediul Proiectului „AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”,
persoanele cu domiciliul în regiunea de Nord Vest, care nu au o afacere sau care sunt
acționari minoritari într-o firmă, au oportunitatea de a intra în Programul România
Start Up Plus prin care se pot obține fonduri europene nerambursabile de maxim
40.000 EURO pentru demararea propriei afaceri.
Proiectul ”AS NV” se va derula pe parcursul a 36 luni, cu scopul de a susține
înființarea și funcționarea unui număr de 66 de noi afaceri cu profil nonagricol din zona urbană,
situate în regiunea de dezvoltare Nord Vest.
Vă prezentăm câteva aspecte importante ale Programului ROMÂNIA START UP PLUS:
I. Ce este ROMÂNIA START UP PLUS?
• Linie de finanțare pentru cei care vor să dezvolte o afacere în mediul urban, prin fonduri
europene;
• Program dedicat EXCLUSIV dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi.
II. Ce face ROMÂNIA START UP PLUS?
Oferă fonduri europene pentru:
• cursuri de educație antreprenorială;
• consultanță tehnică de specialitate;
• servicii de mentorat;
• implementarea planului de afaceri.
III. Ce valoare are finanțarea nerambursabilă
acordată prin ROMÂNIA START UP PLUS?
Maxim 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Finanțarea acordată face parte din categoria
ajutoarelor de minimis.

IV. Ce poți face cu BANII PRIMIȚI?
• Plata taxelor pentru înființarea firmei;
• Investiții necesare funcționării afacerii;
• Acoperirea unor cheltuieli legate de funcționarea
afacerii.
V. Domenii excluse la finanțare
• Activități în domeniul producției primare de
produse agricole;
• Activități în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole;
• Înființarea și funcționarea unei rețele de
distribuție sau finanțarea altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
• Achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
VI. Modul de acordare a finanțării nerambursabile
Persoanele interesate de obținerea unei finanțări
nerambursabile pentru un start-up trebuie să parcurgă următorii pași:
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•

Se înscriu la ADMINISTRATORUL
SCHEMEI de grant pentru a participa
la activitățile prevăzute în programul
de finanțare;
• După ce a fost admisă în program,
participă la cursurile de formare antreprenorială gratuite organizate prin
program;
• Pregătește un Plan de Afaceri privind idea de
afaceri pentru care solicită finanțare;
• Înscrie Planul de Afaceri în Concursul de Planuri de Afaceri;
• După ce primește notificarea privind aprobarea
la finanțare a Planului de Afaceri, participă la
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;
• Înființează o companie;
• Solicită efectiv finanțarea pentru demararea
afacerii si pune în aplicare ideile prezentate în
Planul de Afaceri aprobat;
• Angajează, la cel târziu 6 luni de la semnarea
contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2
persoane.
IMPORTANT! Finanțarea se acordă în 2 tranșe:
Tranșa I-a: maximum 30.000 EURO, la demararea afacerii;
Tranșa a II-a: maximum 10.000 EURO, la
12 luni de la demararea afacerii. Transa a II-a se
acordă numai firmelor care după 12 luni de activitate realizează o cifră de afaceri echivalentă cu
minimum 30% din tranșa I-a.
VII. Cine poate beneficia de finanțare
Persoane fizice, care îndeplinesc următoarele condiții:
• Își manifestă interesul de a demara o afacere în mediul urban, în regiunea în care au domiciliu stabil;
• Au domiciliul stabil în regiunea de Nord-Vest;
• Nu dețin un PFA, I.I. (Întreprindere Familială),
si nu sunt acționari majoritari într-o societate
comercială;
• Înființează o companie nouă după ce Planul de
Afaceri primește acceptul pentru finanțare;
• Își iau angajamentul de a menține locurile de
muncă (2 locuri) timp de minim 18 luni de la
primirea primei tranșe de finanțare;

•
Reprezentantul legal al întreprinderii
nu a fost condamnat printr-o hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă
pentru fraudă, corupție, implicare în
activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene
și nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de
recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis
a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor.
Atenție! Nu sunt admiși în program tinerii NEETs
(care nu urmează nicio formă de învățământ și nici
nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.
VIII. Obligațiile beneficiarilor finanțați
• Să mențină cele 2 locuri de muncă minimum
18 luni de la data angajării;
• Să realizeze investițiile conform Planului de
Afaceri aprobat;
• Să mențină afacerea profitabilă minim 18 luni
de la data demarării afacerii;
• Să înainteze finanțatorului rapoarte periodice privind principalii indicatori ai afacerii minim 18 luni;
• Să nu înstrăineze echipamentele achiziționate prin
proiect minim 36 luni de la data achiziționării lor.
Stadiul activităților FUNDAȚIEI
CDIMM MARAMUREȘ, în Proiectul
”AS NV - Antreprenoriat sustenabil
în Regiunea de Nord Vest”
Fundația CDIMM Maramureș este responsabilă
cu derularea activităților Proiectului ”AS NV” în
județele Maramureș, Bihor și Sălaj, iar stadiul de
implementare este următorul:
• Procesul de selecție al potențialilor antreprenori
care doresc să se înscrie în proiect se află în
derulare, așa încât să fie respectate condițiile
de eligibilitate pentru grupul țintă al proiectului;
• Prima serie de cursuri antreprenoriale a demarat în Baia Mare și se desfășoară în perioada
februarie-martie 2018;
• Următoarele 2 serii de cursuri în Baia Mare vor
avea loc în lunile martie-aprilie și aprilie-mai 2018;
• Cursurile în Oradea și Zalău se vor derula în
perioada martie-mai 2018;
• Campania antreprenorială este în curs de
desfășurare. Un seminar de informare antreprenorială este programat la Oradea, pe 20 martie.

Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru: Fundația CDIMM Maramureș
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; Tel: 0262-224.870, 222.409
Informații despre Proiectul ”AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”

http://www.cdimm.org/antreprenoriat.html
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Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România

IMM-URI PE HARTA
#investEU
Comisia Europeană și Fondul european de
investiții (FEI) au lansat miercuri, 28 februarie, o
nouă hartă interactivă care oferă posibilitatea de a
localiza cu mare precizie IMM-urile ce au beneficiat
de finanțare europeană prin FEI, până la nivelul
străzii unde acestea își au sediul. În total, peste
1 milion de afaceri mici și mijlocii, cu mai mult
de 4,8 milioane de angajați, au beneficiat de o
finanțare de peste 79 miliarde de euro.
Datorită diferitelor programe de finanțare, sute de
mii de IMM-uri și antreprenori de pe întreg cuprinsul
Europei au primit sprijinul financiar de care aveau nevoie pentru a-și putea porni și dezvolta afacerile.

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană

Prin intermediul platformei online: eif4smes.com,
pot fi efectuate căutări în funcție de program sau
sector, ori pur și simplu se poate naviga pe hartă. În
această bază de date sunt incluse, în prezent, IMM-uri
care au beneficiat de instrumente ale UE de finanțare
a împrumuturilor (garanții și finanțare integrată).
În România, 16.441 IMM-uri au primit astfel
de finanțări europene, având în total 163.450 de
angajați. Valoarea totală a finațărilor de care au
beneficiat se ridică la 1,151 miliarde de euro.
În hărțile de mai jos prezentăm situațiile IMMurilor finanțate la nivel regional, în regiunea NV și
în județul Maramureș.

Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2018
ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI
• Absorbția fondurilor UE a crescut cu
aproape 1 procent, până la 11,81%; POCU
are cel mai slab rezultat
Absorbția curentă a fondurilor europene a crescut cu 0,95 puncte procentuale în 02 februarie,
comparativ cu nivelul anunțat pe 11 ianuarie, la
11,81%, respectiv declarații de cheltuieli în valoare
de 3,64 milioane euro, pe cadrul financiar 20142020, se arată într-un raport publicat pe site-ul
Ministerului Fondurilor Europene (MFE).
În ceea ce privește absorbția efectivă, respectiv
rambursările de la Comisia Europeană, aceasta a
urcat cu 0,06 puncte procentuale, la 10,07%.
Pe total Fonduri Europene Structurale și de
Investiții (FESI), cel mai mare grad de absorbție
curentă este la Programul Operațional pentru
IMM-uri, de 93,09%, urmat de Programul Național
de Dezvoltare Rurală, cu 29,5% și de Programul
Operațional Asistență Tehnică cu 23,28%.
Pe de altă parte, cele mai slabe rezultate sunt
la Programul Operațional Capital Uman de 0,09%,
Programul Operațional Regional cu 0,41% și
Programul Operațional Capacitate Administrativă
cu 4,29%.
• Digitalizarea patrimoniului cultural - cerere
de propuneri de proiecte 2018, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei
(MIE) 2014-2020 – Europeana
Direcția Generală Rețele de Comunicare,
Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei
Europene a lansat o cerere de propuneri în
vederea acordării de granturi pentru proiecte, în conformitate cu prioritățile si obiectivele definite în programul de lucru pentru
2018 în sectorul rețelelor transeuropene din
domeniul infrastructurii de telecomunicații,
programul „Mecanismul pentru interconectarea Europei″ (MIE).

Platforma Europeana: www.europeana.eu a fost
lansată în 2008 și oferă în prezent acces la aproximativ 53 de milioane de obiecte/bunuri culturale
din aproximativ 3.700 de instituții din întreaga
Europă, funcționând ca o platformă multilaterală
care intenționează să creeze valoare pentru instituțiile de patrimoniu cultural, pentru utilizatorii
finali și pentru reutilizarea creativă. Resursele digitale ale patrimoniului cultural european reprezintă
aproximativ 4% din locurile de muncă și PIB-ul UE.
Obiectivul acestei cereri este, pe de-o parte,
de a oferi sprijin instituțiilor culturale și altor parteneri publici și privați, pentru a mări cantitatea
de conținut ș metadate disponibile prin Europeana, informații de înaltă calitate și potrivite pentru
reutilizare, iar pe de altă parte de a crește gradul
de conștientizare și de utilizare a acestei platforme
digitale.
Bugetul indicativ disponibil pentru propunerile
selectate în cadrul acestei cereri este de 4 milioane €,
iar cofinanțarea de maximum 75%.
Solicitanți eligibili
Autorităț publice centrale, autorități publice locale/regionale și entități private, daca au acordul
statului membru din care fac parte, organizatii
internaționale.
Informații suplimentare
O zi de informare virtuală va fi organizată pe
08 martie 2018.
Consorțiul trebuie să fie format din minimum 3 entități din 3 țări participante la program.
Termenul-limită pentru depunerea propunerilor este 15 mai 2018.
Website-ul Programului:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacility/cef-telecom/apply-funding/2018-europeana
Portalul Europeana: https://www.europeana.eu

Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro
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