Fisa de informare

Proiectul Smart-Up Diaspora



Bursă de 200 EUR pentru fiecare absolvent de training 
Seminar intensiv de 2 zile, finanțat integral (transport, cazare, masa) 
Asistență pentru realizarea planului de afaceri 
Ghidaj pentru înființarea firmei 
Networking, consiliere și mentorat în perioada de start-up 
Helpdesk și consiliere pentru implementarea proiectului 
Finanțare de 40.000 EUR
Training antreprenorial

Ce este “Smart-up Diaspora “?

Un proiect finanţat din fonduri europene, care sprijină românii din diaspora, să îşi deschidă o afacere
în Romania, prin:
- training în antreprenoriat și asistenţă în elaborarea unui plan de afaceri / cererii de finanţare
- sprijinirea înființării unei firme noi și finanţarea acesteia cu o sumă maxima de 40.000 EUR
- consultanţă gratuită în gestionarea afacerii, mentorat, networking într-o comunitate antreprenorială
- consiliere pentru implementarea proiectului de minimis

Cine suntem?

Un consorţiu format din trei asociaţii ale mediului de afaceri din Cluj, Arad și Iasi - asociaţii patronale
organizate statutar în conf. cu Legea Dialogului Social nr. 62/2011, membre ale Consiliului National al
IMM-urilor. Avem ca membrii firme și antreprenori cu o reputaţie excelentă și o experienţă solidă, pe
care o aducem în beneficiul românilor din diaspora.
În calitate de coordonator, Asociaţia Patronilor Cluj desfăşoară de peste 27 de ani programe și acţiuni
de sprijinire a mediului de afaceri și de dezvoltare a antreprenoriatului.
Impreună, avem o solidă experienţă implementând peste 30 de proiecte finanţate din fonduri
europene şi asigurăm o excelenta acoperire regională.

Ce afaceri vor fi finanţate?

Finanţarea este disponibilă pentru o larga varietate de afaceri (sectiuni B-S, cf CAEN rev. 2)
desfăşurate în mediul urban (firme cu sediul principal sau cel secundar în orase).
Vor fi finanţate doar întreprinderi nou înființate în cadrul proiectului.
Sunt încurajate și punctate suplimentar întreprinderile care abordează urmatoarele teme, fie prin
activitatea desfăsurată, fie prin tipul de cheltuieli prevăzute: promovarea tehnologiilor informaţiei și
ale comunicaţiilor / promovarea dezvoltării durabile / promovarea reducerii emisiilor de carbon /
promovarea cercetării, dezvoltării și a inovaţiei / inovare socială.

* Numărul maxim al planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea
G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 –
Întreținerea și repararea autovehiculelor, vor fi finanțate în limita a 20% din numărul total al planurilor de afaceri
selectate.

Ce afaceri nu pot obţine finanţare?

Finanţarea este disponibilă pentru o varietate de domenii, cu o serie de excepţii bine definite:
- nu se finanţeaza firme deja existente, ci doar firme nou înființate în cadrul proiectului
- afacerile din mediul rural nu sunt eligibile - se finanţeaza doar activități desfăşurate în mediul urban.
- nu se finanţează afaceri care desfăşoară activități economice din sectoarele pescuitului şi acvaculturii,
reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000
- nu se finanţează întreprinderi din domeniul producţiei primare de produse agricole;
- nu se finanţează întreprinderi din sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în
următoarele cazuri (* când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză
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achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; atunci când ajutorul este condiţionat
de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari)

- nu se finanţează activităţi legate de export către ţări terţe sau către state membre (ajutoare legate
direct de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau
destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export)
- nu se finanţează achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri

Ce cheltuieli pot fi finanţate?

Salarii, achiziţii de diverse active fixe (echipamente, etc), obiecte de inventar, materii prime și
materialele, consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii, inchiriere de sedii și spaţii pentru
desfăşurarea activităţii (inclusiv depozite), inchiriere de echipamente, și autovehicule, leasing, diverse
servicii, utilităţi.

Care e valoarea maximă a finanţării? Este necesară co-finanţare?

Valoarea maximă este de 178112 RON, conform regulilor ajutorului de minimis. Nu este necesară cofinanţarea, dar incurajăm planuri de afaceri care propun o co-finanţare. Finanţarea este integral nerambursabilă.

Cum pot participa în proiect?

Prin înscrierea în proiect, participarea la trainingul antreprenorial și depunerea unui plan de afaceri în
cadrul unui concurs de selecţie, jurizat de comisii constituite din evaluatori independenţi. Participând
la activităţile de training antreprenorial, vei beneficia de o asistenţă în realizarea acestui plan de
afaceri, scăzându-ţi semnificativ dependenţa și costurile cu consultanţă specializată.
Pentru a participa trebuie sa indeplinesti o serie de condiții de eligibilitate, care pot fi verificate în
formularul de înscriere preliminară.

Ce câștigi dacă participi la activităţile de training antreprenorial?

- Îţi pregătesti din timp planul de afaceri, fiind ghidat de formatori, care cunosc cel mai bine rigorile
programului și ale evaluării și îţi creşti șansele de succes.
- Ai șanse mult mai mari, deoarece în conformitate cu cerinţele autorităţilor, planurile de afaceri
realizate de cei care participă la training antreprenorial beneficiază de o alocare separată (peste 70%).
Atenţie: astfel, ai de două ori mai multe șanse de a obţine finanţarea.
- Beneficiezi de o educație antreprenorială dinamică și practică, care combină trainingul online (40 de
ore) și cel în intensiv în țară (16 ore). Orarul e flexibil și adaptat constrângerilor de program de muncă.
- Pentru a veni în Romania, îţi decontăm cheltuieli de transport, cazare și masă pentru participarea la
partea finală de 16 ore , desfașurată pe parcursul a 2 zile. În situţia în care finalizezi cu succes cursul,
se plăteşte o bursă suplimentară în valoare de 200 de EUR.
- Întâlneşti antreprenori de succes și obţii cunoștinţe practice pentru începerea unei afaceri.
- Ai în planul de afaceri realizat o bază care poate fi adaptată pentru o varietate de finanţări
nerambursabile.

Ce urmează dacă am fost selectat pentru finanţare?

- Te asistăm în etapele de înființare a firmei.
- Se semneaza contractul de finanţare și se realizează plata finanţării
- Te sprijinim în perioada de startup prin consultanţă de specialitate și ghidaj și activități de
networking

Cum se plăteşte finanţarea (ajutorul de minimis)?

- Obţii intr-o prima fază, o prima transă de 75% din valoarea finantării, respectiv maxim 133590 RON.
Dacă firma finanțată realizează într-o perioadă de 12 luni venituri (cifra de afaceri) de minim 30% din
valoarea primei tranșei (aprox. 40000 RON), vei putea obţine restul finanţării, până la suma maximă
de 178112 RON.
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- Toate cheltuielile trebuie realizate în conformitate cu prevederile planului de afaceri, într-un termen
de 12 luni și se justifică cu documente legale aferente. Nu pot fi angajate cheltuieli în afara celor
prevăzute în planul de afaceri.
- Cheltuielile care nu se realizează conform regulilor devin neeligibile și trebuie returnate.

Ce alte obligaţii îți revin ca beneficiar al finanţării?

- Să înființezi și să menţii cel puţin 2 locuri de munca pe o perioadă contractuală minimă de 2 ani
- Să menţii firma activă și operaţională pentru o perioada de minim 3 ani
- Să utilizezi bunurile achiziţionate și cheltuielile angajate în interesul activităţii economice finanţate
- Să nu înstrăinezi bunurile achiziţionate pentru o perioadă contractuală minimă de 3 ani și să le
asiguri impotriva riscurilor în conformitate cu prevederile contractuale
- Să participi la activitățile prevăzute în proiect (consultanță, neworking, monitorizare)
- Să efectuezi cheltuielile în conformitate cu planul de afaceri, sa le justifici cu acte și documente și sa
depui periodic raportări aferente pe perioada implementării ajutorului de minimis
- Să furnizezi periodic informări despre activitatea firmei, în conformitate cu prevederile contractuale

Câte proiecte pot să depun?

Se poate depune 1 proiect / persoană. Atenţie: persoanele care depun un plan de afaceri nu trebuie
să fi beneficiat de schema de ajutor de minimis pentru dezvoltarea antreprenoriatului, în cadrul altui
proiect similar, finanţat în aceiasi perioadă; Beneficiarii care sunt declaraţi câstigători la mai multe
concursuri, în cadrul unor proiecte similare (acelasi program, acelasi apel) vor putea beneficia de o
singura subvenție / ajutor de minimis.

Cine face regulile?

Toate proiectele finanțate prin programul Diaspora Start-up operează după acelaşi set de reguli stabilit
de către autorităţile naţionale/europene. Proiectul este astfel auditat și verificat pe multiple paliere
administrative de către autorităţile de management, autoritatea de audit și OLAF (Oficiul European
Anti-Frauda), proceduri cărora li se supun atât consorţiul de proiect cât și beneficiarii ajutorului de
minimis.

Mai multe informații?

Proiectul e implementat în conformitate cu regulile schemei de minimis “Diaspora Start-up“, aprobată
prin Ord. MFE 2044/12.10.2016. Informaţii detaliate sunt disponibile după avizarea metodologiei finale
de concurs de către autoritaţile de management, fiind urmată de publicarea criteriilor de punctaj.

Pentru a participa trebuie să indeplinești o serie de condiții de eligibilitate, care pot fi
verificate în formularul de înscriere preliminară.

Condițiile specifice de acordare a finanțarii pot fi verificate în fișa preliminară de verificare a
ideii de afaceri .

Esti interesat? Trimite-ne fișa de înscriere preliminară !
Informații suplimentare: +40-732401142 (de Luni până Vineri în intervalul orar 09.00 - 15.00) sau la adresa de
email cristina.pacurar@apm.ro .

Proiectul SMART-UP DIASPORA, ID107495, este implementat de Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj (www.apm.ro), alături
de Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Iași (www.pimmiasi.ro) și Asociatia Consiliului Național al
întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania - Filiala Arad (www.imm-arad.ro).
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