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StartUP Hub Centru – date generale
 Proiect implementat în cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare România
Start Up Plus
 Solicitant: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
 Partener: SC DAD Expertise SRL

 Perioada de implementare: ianuarie 2018 – decembrie
2020
 Buget: 8.886.946,18 lei

StartUP Hub Centru – obiectiv
Susținerea dezvoltării
antreprenoriatului în sectoarele
non agricole din zona urbană în
Regiunea Centru, ca o condiție
esențială a dezvoltării
economice și sociale a Regiunii

StartUP Hub Centru vă oferă:
 Acces gratuit la instruire antreprenorială
cu o durată de minim 40 de ore pentru cel puţin
300 de persoane – MAI – OCTOMBRIE 2018
 Acces la finanțare pentru un număr de minim
36 de planuri de afaceri cu maxim 177.002 lei/ proiect aproximativ 38.000 euro – concursul de planuri de
afaceri se derulează în perioada IULIE – OCTOMBRIE 2018
 Stagiu de practică cu o durată minimă de 40 de ore - NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2018
 Consiliere şi mentorat în demararea afacerii – IANUARIE – FEBRUARIE 2019

StartUP Hub Centru – obligaţiile câştigătorilor
concursului de planuri de afaceri
 Înființarea unei întreprinderi care să
aibă sediul social și punctul/ punctele
de lucru în mediul urban, în Regiunea
Centru

 Angajarea a cel puțin 2 persoane şi
menţinerea locurilor de muncă create
pe o perioadă de minimum 18 luni

StartUP Hub Centru - domenii finanțate
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri conţine:
 Anexa 4 - Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile
 Anexa 5 - Lista codurilor CAEN punctate suplimentar în cadrul grilei de selecție sunt încurajate investițiile efectuate în domeniul IT și în domeniul industriilor
creative
 Anexa 3 - Grila de evaluare a planurilor de afaceri - sunt punctate suplimentar
planurile de afaceri care asigură implementarea unor soluții TIC în procesul de
producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări,
care asigură consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării,
prin derularea de activități specific, sau care promovează inovarea socială

StartUP Hub Centru - domenii finanțate
 Sunt depunctate planurile 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 (numărul acestora nu va putea depăși 20% din
numărul total al planurilor de afaceri finanțate)
 Domenii exceptate de la schema de
minimis: sectoarele pescuitului şi
acvaculturii, domeniul producției primare
de produse agricole, sectorul transformării
şi comercializării produselor agricole.

StartUP Hub Centru – cine poate participa?
 Şomeri, persoane inactive
(inclusiv studenţi), persoane care
au un loc de muncă
 Intenționează să înființeze
o afacere nonagricolă în mediul urban
 Reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din Regiunea Centru
(județele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu)

 Cel puţin absovenţi de studii medii
Nu pot participa la proiect persoanele cu vârsta între 16 – 24 ani care nu urmează
nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă

StartUP Hub Centru – grup ţintă
 Localizarea în Regiune
 cel puțin 25 de participanți la cursuri vor fi selectați în fiecare din cele 6 județe
ale Regiunii
 Statutul pe piața muncii
 minim 30 șomeri
 130 persoane inactive inclusiv tineri cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani
cuprinși într-o forma de învățământ
 140 persoane care au un loc de muncă
 Gen
 cel puțin 30% femei
 cel mult 70% bărbați

StartUP Hub Centru – cum mă înscriu?
 Pasul 1. Completarea chestionarului iniţial disponibil la adresa
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_Centru cu informaţii ca:
 descrierea pe scurt a ideii de afaceri
 numărul estimat de angajaţi
 estimarea fondurilor necesare
 Pasul 2. Transmiterea documentelor de înscriere:
 În urma completării chestionarului inițial, primiţi prin e-mail formularele
necesare definitivării înscrierii, conform Metodologiei de recrutare a grupului
ţintă aferentă proiectului
 Documentele se completează, semnează, scanează şi se transmit prin e-mail la
adresa: office@adrcentru.ro
 Termen limită de înscriere: 20 mai 2018

StartUP Hub Centru – cum mă înscriu?
Documentele transmise în vederea înscrierii:
 Scrisoare de intenţie – Anexa 3
 CV în format Europass – Anexa 4
 Formular Inscriere la activitatile proiectului – Anexa 5
 Formular POCU de înscriere în grupul ţintă – Anexa 6
 Declarație privind statutul pe piaţa muncii – Anexa 7
 Acord privind prelucrarea datelor personale – Anexa 8
 Copie CI/BI, ultima diplomă de studii, dovada privind statutul pe piaţa muncii

StartUP Hub Centru - calendar





Martie 2018 - Informarea publicului
Martie - Mai 2018 - Selectarea grupului țintă
Mai - Octombrie 2018 - Derularea programului de formare
Iulie - Octombrie 2018 - Selectarea planurilor de afaceri

 Noiembrie - Decembrie 2018 - Efectuarea de stagii de practică
 Ianuarie - Februarie 2019 - Furnizare de servicii de consiliere / consultanta / mentorat
 Ianuarie - Februarie 2019 - Asigurarea înființării și demarării funcționarii întreprinderilor
 Ianuarie 2019 - Iunie 2020 -Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri
 Martie 2019 - Iunie 2020 - Monitorizarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
 Iulie - Decembrie 2020 - Monitorizarea afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate

StartUP Hub Centru - avantaje
 Experiența acumulată de echipa ADR Centru în decursul a 20 de ani prin
gestionarea, la nivel regional, a programelor PHARE, POR 2007 – 2013, POR 2014
– 2020 și a unor operațiuni dedicate IMM din cadrul POSCCE 2007 – 2013
 În calitate de membru în rețeaua Enterprise Europe Network, ADR Centru va
introduce noii antreprenori în rețea pentru a identifica clienți și furnizori
 Facilitarea accesului la piețe internaționale prin
întâlniri de business matching organizate împreună
cu partenerii din Landul Brandenburg (Germania)
 ADR Centru a înființat un Serviciu de promovare a
mediului de afaceri şi atragerea de investitori

StartUP Hub Centru - avantaje
 SC DAD Expertise SRL este furnizor acreditat de formare profesională a adulților,
conform standardelor ANC/CNFPA, în mai multe domenii, inclusiv în domeniul
dezvoltării antreprenoriale
 SC DAD Experise SRL a derulat în perioada 2009-2018 peste 100 de evenimente
de instruire, pentru aproximativ 2000 de persoane, din 11 județe ale României
 In perioada 2010-2015, SC DAD Expertise SRL a implementat în Regiunile Centru
şi Vest 9 proiecte POSDRU şi a asigurat managementul
altor 5 proiecte cu finanțări nerambursabile prin
programele POSCCE şi PNDR

Informații suplimentare: www.adrcentru.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU
Str. Decebal, 12, Alba Iulia
Tel.: 0358 – 401.276, int. 423
E-mail: office@adrcentru.ro
SC DAD Expertise SRL
Piata Consiliul Europei, 32E/22, Alba Iulia
Tel.: 0358- 401.303
E-mail: office@dadexpertise.ro

