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Despre proiect

Obiectivul general al proiectului

Susținerea dezvoltării unui ecosistem competitiv de 
afaceri, centrat pe antreprenoriat, inovare și 
creativitate, care să pună accent pe încredere, 
eficiență și excelență prin înființarea, demararea 
funcționării și susținerea dezvoltării sustenabile a 24 de 
noi întreprinderi cu profil non agricol în Municipiul 
Timișoara care vor crea valoare adăugată prin 
dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un 
număr de 115 persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială cu domiciliul în teritoriul SDL 
(Strategia de Dezvoltare Locală), subvenționarea 
planurilor de afaceri ale acestora cu până la 25.000 euro 
și prin crearea a minim 24 de noi locuri de muncă. 

Obiectivele specifice:
1. Implementarea unor programe de formare în vederea

încurajării antreprenoriatului și dezvoltarea competențelor

antreprenoriale pentru un număr de 115 de persoane

interesate în dezvoltarea unor activități pe cont propriu.

2. Furnizarea unui program de consiliere și sprijin pentru 115

persoane din grupul țintă în vederea dobândirii competențelor

practice pentru elaborarea unui plan de afaceri ce are ca scop

final demararea unei activități independente.

3. Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul

teritoriului SDL prin susținerea întreprinderilor cu profil non

agricol în vederea dezvoltării a cel puțin 24 de noi locuri de

muncă sustenabile.
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Zona de implementare

• Exclusiv în teritoriul SDL (Zona Plopi-Kuncz, Zona Soarelui, Zona 
Modern, Zona Ciarda Roșie, Zona Fabric, Zona Ghiroda Nouă, Zona 
Crișan)
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Grupul țintă

• 115 persoane care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în 
mediul urban
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Cine poate face parte din grupul țintă?

• Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (cf. AROPE)

• Persoane care au domiciliul sau reședința în teritoriul SDL

• Persoane care declară că intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban

• Persoane care nu fac parte din grupul de tineri NEETs (tineri cu vârsta între 16-29 ani, care nu
urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă)

• Persoane cu capacitate de exercițiu, adică persoane majore cu vârsta de peste 18 ani (Cod

Procedura Civila art. 38)
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Procesul de selecție a grupului țintă

• Procesul de selecție a grupului țintă se bazează pe principiul primul

venit, primul servit

• Selecția va ține cont de principiul egalității de șanse și de combaterea

discriminării
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Când va începe selecția grupului țintă

• Data la care începe depunerea dosarelor de participare este 04.10.2021

• Documentele care trebuie completate pentru dosarul de înscriere vor 
putea fi descărcate de pe site-ul www.exino.ro

http://www.exino.ro/
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Unde se pot depune dosarele de înscriere în 
grupul țintă?

• Persoanele interesate să beneficieze de oferta proiectului vor putea depune 
personal dosarele cu documentele necesare înscrierii în grupul țintă̆ al 
proiectului, zilnic de luni până̆ vineri, între orele 9-13, la adresa: str. Gheorghe 
Lazăr nr.9, HQE 308, et.3, corp E, Timișoara, Jud. Timiș ̦

• De asemenea, persoanele interesate de oferta proiectului vor putea transmite 
dosarul de înscriere și prin poștă̆/curier, la adresa: Calea Rahovei 266-268, Corp 
2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, București
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Programul de formare antreprenorială

• Programul de formare antreprenorială se derulează pe o durată de minim 
40 de ore în vederea dobândirii competențelor antreprenoriale și este 
compus dintr-un modul de teorie și un modul practic

• Formatorii vor asigura sprijin individualizat pentru fiecare membru al 
grupului țintă în dezvoltarea planului de afaceri
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Concursul de planuri de afaceri. Cine poate 
participa?

• Persoane din grupul țintă care au urmat 
programul de formare antreprenorială și 
care au fost certificate ANC ca urmare a 
participării la programul de formare

• Persoane care nu au participat la 
cursurile de formare antreprenorială dar 
care se încadrează în categoriile de grup 
țintă eligibil și dețin un certificat ANC de 
formare antreprenorială (numărul lor nu 
va putea depăși 10% din numărul total de 
persoane beneficiare de ajutor de 
minimis acordate în cadrul proiectului)

• Selecția planurilor de afaceri se va face 
în baza Metodologiei de selecție a 
planurilor de afaceri care va fi publicată 
pe site-ul www.exino.ro, Ghidul 
Solicitantului - Măsura 7 - Dezvoltarea 
mediului antreprenorial prin înființarea 
de întreprinderi noi și Schema de ajutor 
de minimis "Implementarea strategiilor 
de dezvoltare locală în orașe/municipii 
cu o populație de peste 20.000 locuitori"

http://www.exino.ro/
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Stagiile de practică

• Stagiile de practică sunt destinate exclusiv celor 24 de câștigători ai 
concursului de planuri de afaceri

• Stagiile de practică se desfășoară în întreprinderi existente, funcționale, 
a căror activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea 
aferentă planului de afaceri selectat pentru cei 24 de câștigători ai 
concursului de planuri de afaceri



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman,  Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de  întreprinderi noi, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, 
Obiectivul specific 5.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, 

prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, «Antreprenoriat pentru  ocupare și integrare socială!», MySMIS 150435    
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                       
 

Servicii personalizate de 
consiliere/consultanță/mentorat

• Vor fi furnizate servicii personalizate de consiliere / consultanță / 
mentorat, ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de 
afaceri, pentru cei 24 de câștigători ai concursului de planuri de afaceri
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Înființarea și monitorizarea întreprinderilor

• Asigurarea înființării și demarării funcționării celor 24 de întreprinderi ce 
vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

• Monitorizarea funcționării și dezvoltării celor 24 de întreprinderi 
sprijinite prin intermediul schemei de antreprenoriat (minimis), atât în 
perioada de implementare cât și în perioada de sustenabilitate
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Vă mulțumim!

vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări suplimentare...


