PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
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 nonagricol din zona urbană

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE
România Start Up Plus
1.Activitățile/ acțiunile sprijinite în cadrul apelului
În acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc încurajarea
antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil
nonagricol în zona urbană.
Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat
care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare, etape obligatorii în cadrul cărora
administratorul schemei de antreprenoriat va propune activitățile considerate optime pentru atingerea
obiectivelor asumate la nivelul proiectului:
•

Etapa I – Formare antreprenorială

•

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

•

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor
finanțate.

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 SE VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE 30.10.2016, ORA 16.00.
Schema de antreprenoriat – etape cadru de implementare:
Etapa I – Formare antreprenorială
În această etapă, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a desfășura acțiuni care au
ca rezultat final îmbunătățirea competențelor antreprenoriale ale persoanelor fizice (de ex., șomeri,
persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri
de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană. În cadrul acestei etape,
beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a derula cel puțin următoarele activități:
Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
În selectarea planurilor de afaceri, beneficiarul va respecta următoarele condiții:
−

o

Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților
economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de
finanțare: sectoarele pescuitului şi acvaculturii, producției primare de produse agricole;
prelucrării şi comercializării produselor agricole, în anumite cazuri; activităţilor legate de export
către ţări terţe sau către state membre, achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Numărul 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 nu va putea depăși 20% din
numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași proiect.

o

Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul
de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul
total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

Aceasta reprezintă etapa în cadrul căreia administratorul schemei de antreprenoriat are obligația
de a derula activități ce au ca scop final susținerea grupului țintă în implementarea planului de afaceri
selectat în etapa I în vederea finanțării.
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.
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.
Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili în cadrul apelului

o

furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;

o

organizaţii sindicale şi patronate;

o

membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;

o

autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);

o

asociaţii profesionale;

o

camere de comerţ şi industrie;

o

ONG-uri;

o

universități;

o

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţii/ agenţii/
organizaţii subordonate/ coordonate de acesta;

o

parteneriate între categoriile mai sus menționate.

2.Durata maximă a proiectului este de 36 de luni.
3.Grupul țintă al proiectului
Grupul țintă este format din persoane fizice (de ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de
muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai
puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru,
Sud-Est sau Sud Muntenia;
c.

își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul.

În cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio
formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

4.Indicatorii aplicabili proiectului
În cadrul fiecărei întreprinderi înființate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create câte
minimum 2 locuri de muncă.
Fiecare proiect va prevedea crearea și funcționarea, prin acordarea de ajutoare de minimis, a câte
cel puțin 30 de întreprinderi, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, modificată și completată.
Indicatori de realizare comuni specifici programului:
•

Persoane care beneficiază de sprijin, din care: șomeri & inactivi /angajați, inclusiv persoane
care desfășoară o activitate independentă- minim 300;

•

IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului- minim 30 (10% din
beneficiarii de sprijin);

•

Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri&inactivi/
persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului- min 60 (2x nr. IMM create).

Valoarea maximă a proiectului -valoarea eligibilă a proiectului trebuie să nu depășească
echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii august
2016.

Informatii suplimentare:
http://www.finantare.ro/romania-start-up-plus-40-000-de-euro-pentru-romanii-caredeschid-mici-afaceri.html

