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Metodologie selecție grup țintă
Proiect: “Afacerea ta, Șansa ta – idei de afaceri în Regiunea Vest!”
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1.

Proiectul “Afacerea ta, Șansa ta – idei de afaceri în Regiunea
Vest!”

Proiectul “Afacerea ta, Șansa ta – idei de afaceri în Regiunea Vest!” este implementat de
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare (ASSOC) și
Asociația Casa Transilvania, proiect cofinanțat prin Programului Operațional Capital Uman 20142020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri
de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii:
Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7:
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
1.1.
Obiectivul general al proiectului:
Constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona
urbană prin dezvoltarea unui program de formare în domeniul antreprenoriatului pentru minim
311 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și
înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din Regiunea Vest, care
intenționează să-și înființeze și dezvolte o afacere non-agricolă în mediul urban și asigurarea
finanțării pentru înființarea unui număr de minim 70 de intreprinderi.
Proiectul urmărește încurajarea și susținerea pe termen lung a inițiativelor antreprenoriale ale
persoanelor din grupul țintă prin implementarea unui program de formare profesională,
informare, consiliere/consultanță/mentorat și asistență personalizată.
1.2.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Promovarea culturii antreprenoriale prin campanii de informare destinate creșterii nivelului de
conștientizare referitor la oportunitățile existente în domeniul antreprenoriatului în rândul a minim
311 de persoane din Regiunea Vest.
2. Implementarea de programe și servicii pentru încurajarea antreprenoriatului și dezvoltarea
culturii antreprenoriale pentru minim 311 persoane din Regiunea Vest.
3: Încurajarea antreprenoriatului prin furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/
consultanță/ mentorat pentru înființarea a minim. 70 întreprinderi cu profil non-agricol în zona
urbană.
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1.3.
Activitățile proiectului
Proiectul va avea 3 etape de implementare, în cadrul cărora se vor desfășura mai multe
activități, respectiv:
Etapa 1 - Formare antreprenorială
- Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială
- Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de
formare antreprenorială
- Derularea programului de formare antreprenorială
- Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
- Efectuarea de stagii de practică - mentorat
Etapa 2 - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE
- Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat
- Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor
- Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
- Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente
implementării planurilor de afaceri
Etapa 3 - Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
- Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de
sustenabilitate a acestora.
1.4.
Rezultate anticipate
Prin implementarea proiectului se estimează că:
- Minim 306 persoane vor beneficia de cursuri gratuite de formare în domeniul competențelor
antreprenoriale și vor obține o certificare în acest domeniu.
- Minim 70 de persoane selectate să participe la activitățile programului, care se vor înscrie și la
Concursul de Planuri de Afaceri, vor beneficia de o finanțare nerambursabilă de maxim 40.000
euro (echivalent în lei) prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis denumită „România
Start Up Plus”, aferentă POCU 2014-2020, AP 3 „Locuri de muncă pentru toți”, OS 3.7.
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
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1.5.
Grup ţintă proiect
Se vor putea înscrie pentru pentru a participa la activitățile proiectului și implicit pentru a putea
obține finanțarea nerambursabilă prin intermediul schemei de minimis persoanele care fac parte
din grupul țintă eligibil al proiectului.
Potrivit proiectului aprobat, grupul țintă este format din persoane cu vârsta peste 18 de ani, care
doresc să demareze o afacere și îndeplinesc următoarele condiții:
● intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, în Regiunea Vest;
● au reședința / domiciliul în mediul rural/ urban din Regiunea Vest (unul din județele: Arad,
Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș);
● au capacitatea legală de a înființa o companie (capacitatea de exercițiu deplină în
accepțiunea art. 6 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale);
● din punct de vedere al statutului pe piața muncii se încadrează în una din următoarele
categorii: șomer, persoana inactivă, angajat.
● înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă;
● prin ideea de afaceri pe care doresc să o pună în practică vor crea cel puțin 2 noi locuri de
muncă.
Chiar dacă îndeplinesc condițiile de mai sus nu sunt eligibili/e:
- persoanele fizice care au calitatea de asociați majoritari în structura altor
întreprinderi;
- tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de
muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.
Grupul țintă al proiectului include un număr de 311 persoane care îndeplinesc criteriile de mai
sus.
1.6.
Finanțarea startup-urilor prin intermediul schemei de ajutor de minimis
Toate persoanele care vor absolvi cursurile de formare în domeniul antreprenoriatului precum și
un număr de maxim 5 persoane care nu vor participa la cursurile de formare antreprenorială dar
se încadrează în criteriile de apartenență la grupul țintă vor putea participa la concursul de
planuri de afaceri în vederea obținerii unui ajutor financiar prin intermediul schemei de minimis.
Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri,
reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile și se acordă numai întreprinderilor
înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt aprobate.
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Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei
de minimis.
Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
a. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost
acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție
încheiat.
b. O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis,
după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea
curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30%
din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală
nu se mai acordă.
Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea legislației în
vigoare.
Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii interesați de obținerea finanțării
nerambursabile din schema de minimis
1. Apartenența la grupul țintă vizat prin proiect
2. Înscrierea și acceptarea sa la activitățile proiectului “Afacerea ta, Șansa ta – idei de afaceri în
Regiunea Vest!”
3. Elaborarea unui Plan de Afaceri și înscrierea acestuia în “Concursul de planuri de afaceri”
4. Asumarea cerințelor minime impuse Ghidul Solicitantului – condiții specifice, OS3.7, respectiv:
- intreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de
lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.
- fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la
semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. Persoanele angajate în cadrul
întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de
dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural
5. Asumarea respectării condițiilor impuse prin schemă de ajutor de minimis denumită „România
Start Up Plus”.
6. Obținerea punctajului necesar la concursul de planuri de afaceri pentru încadrarea cererii în
numărul de locuri disponibile. Persoanelor eligibile și interesate să participe la concurs li se va
pune la dispoziție metodologia detaliată de selecție a Planurilor de Afaceri.
1.7.
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2.

Organizarea și desfășurarea procesului de selecție și validare a
grupului țintă

Etapele procesului de selecție vor fi următoarele:
2.1.
Lansarea selecției
Anunțarea activităților adresate grupului țintă și a criteriilor de selectie;
- Postarea anunțurilor cu privire la depunerea dosarelor și a metodologiei de înscriere în
grupul țintă pe site-ul proiectului, www.afacerivest.ro;
- Distribuirea de materiale informative privind activitățile proiectului și beneficiile obținute de
persoanele din grupul țintă în cadrul proiectului;
- Diseminarea informațiilor cu privire la lansarea selecției în cadrul seminariilor de informare
care se vor organiza, în presa scrisă, mediul online și prin intermediul organizațiilor cu
care s-au încheiat acorduri de popularizare a proiectului;
2.2.

Criteriile de eligibilitate ale participantului

● intenția de a înființa o afacere nonagricolă în mediul urban, în Regiunea Vest;
● are reședința / domiciliul în mediul rural/ urban din Regiunea Vest (unul din județele: Arad,
Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș);
● are capacitatea legală de a înființa o companie (capacitatea de exercițiu deplină în
accepțiunea art. 6 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale);
● din punct de vedere al statutului pe piața muncii se încadrează în una din următoarele
categorii:
- șomeri;
- persoane inactive;
- persoane care au un loc de muncă.
● înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă;
● prin ideea de afaceri pe care doresc să o pună în practică vor crea cel puțin 2 noi locuri de
muncă;
● îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a participa la cursurile de formare competențe
antreprenoriale (nivelul minim de studii necesar participării la cursuri);
● este de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale furnizate în Declarația pe
propria răspundere;
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● are disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat.
● nu a participat la aceleași activități ca cele ale proiectului pe nici un alt proiect cofinanțat
din POCU 2014-2020.
2.3.
Documentele participantului necesare înscrierii în grupul țintă:
Formular de înregistrare a grupului țintă-completat corect și semnat (în original)
● Declarația (în original) privind încadrarea în una din următoarele categorii: șomer,
persoana inactivă, angajat și documente justificative aferente:
- adeverință de la AJOFM (pentru cei aflați în șomaj);
- declarația privind statutul de persoana inactivă;
- adeverință de la locul de muncă pentru angajați.
● Declarația privind acceptul prelucrării datelor personale (în original)
● Declarație de luare la cunoștință a condițiilor specifice impuse prin Ghidul Solicitantului –
Condiții specifice și Schema de Minimis (în original);
● Declarația privind evitarea dublei finanțări (în original).
● Declarația privind ideea de afaceri ce se va pune în practică – această declarație va
menționa și legătura dintre afacerea propusă, temele orizontale ale programului și numărul
de locuri de muncă estimat la 1 an de la lansare.
Nota: ideea propusă inițial poate fi schimbată în perioada participării la cursurile de
formare în domeniul antreprenoriatului.
Documentele necesare înscrierii vor fi predate unui reprezentant al organizațiilor care
implementează proiectul sau vor fi transmise la sediul administratorului schemei de minimis.
Dosarele cu documentele fiecărei persoane care solicită să se înscrie la activitățile proiectului
vor fi înregistrate de administratorul schemei de minimis într-un registru județean unic de
evidență al cererilor primite. Înregistrarea setului de documente se va face în registru numai
dacă setul de documente solicitate este complet.
Registrul va conține următoarele informații: număr de înregistrare dosar, nume prenume, cnp,
dosar complet-da/nu. Numărul de intrare al dosarului complet va fi considerat ca număr de
ordine în înscriere.
Înregistrarea cererilor de înscriere în registrul unic va fi sistată temporar dacă se primesc un
număr de cereri mai mare cu 50% față de cel estimat pentru fiecare județ. Înregistrarea cererilor
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de înscriere se va relua după analiza tuturor cererilor primite, în cazul în care vor rămâne locuri
vacante. Cererile primite după această dată vor fi trecute pe liste de rezervă.
În cazul în care într-un județ, în maxim 6 luni de zile nu se va completa numărul de locuri
vacante, administratorul poate dispune realocarea locurilor vacante către alt județ, unde numărul
de cereri primite a depășit numărul de locuri disponibile.

2.4.

Selectarea persoanelor admise să participe la activitățile proiectului

Vor fi selectate DOAR persoanele care respectă toate “Criteriile de eligibilitate ale
participantului” menționate mai sus.
În cazul în care numărul de cereri este mai mare decât numărul locurilor disponibile selecția se
va face în funcție de precizările făcute în “Declarația privind ideea de afaceri ce se va pune în
practică”, elementele luate în analiza fiind:
● domeniul în care urmează să se deruleze afacerea;
● numărul de temele orizontale ale programului atinse;
● numărul de locuri de muncă estimate la 1 an de la lansare.
Fiecare persoană va fi informată în privința rezultatelor procesului de selecție.
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