RAPORT SINTETIC SELECȚIE PLANURI DE AFACERI ÎN CADRUL
PROIECTULUI ID 105851 – START-UP@CENTRU

Concursul de planuri de afaceri organizat și derulat în cadrul proiectului Start-up@CENTRU (ID 105851)
a demarat pe 15 octombrie 2018, fiind publicată pe pagina proiectului (https://www.fonduristructurale.ro/startup-centru) metodologia de selecție a planurilor de afaceri și anexele aferente.
Depunerea aplicațiilor în cadrul concursului s-a făcut electronic prin formularul de înscriere online
disponibil la linkul https://www.fonduri-structurale.ro/startup-centru/concurs/inscriere. Perioada de
înscriere a fost 18.10.2018 (ora 10.00) – 02.11.2018 (ora 17.00).
Până la data limită de depunere au fost depuse 167 de aplicații din care 8 redepuneri. Așadar, în
evaluare au intrat 159 de aplicații. Lista de aplicanți a fost publicată pe pagina proiectului pe
02.11.2018.
Evaluarea a fost realizată de un juriu format din 18 persoane (3 jurați faza 1, 9 jurați faza 2, 3 jurați faza
3, 3 jurați contestații), reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare
a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate.
În urma evaluării în faza 1 – Evaluare administrativă și de eligibilitate, 136 de aplicații au fost admise,
iar 23 au fost respinse, pe 14.11.2018 fiind publicată și comunicată aplicanților prin email lista
intermediară după evaluarea în faza 1 (15 noiembrie 2018, ora 17.00).
Urmare a contestațiilor transmise, aplicațiile au fost reevaluate. Aplicanții au fost informați prin email,
iar pe 19.11.2018 a fost publicată și comunicată lista finală cu rezultatele după faza 1.
După încheierea fazei 1 situația se prezenta astfel: 136 aplicații admise și 23 respinse.
Pe 20 noiembrie 2018 a fost publicată pe pagina proiectului și au fost informați cei 136 de aplicanți
admiși după faza 1 cu privire la programarea pentru susținerea prezentărilor live (pitch-uri) – faza a 3a concursului de planuri de afaceri. Această listă a fost actualizată în 22 noiembrie 2018 urmare a
solicitărilor argumentate de modificare venite din direcția unora dintre aplicanți. Totodată, în cazuri
motivate și obiective s-a permis și prezentarea prin skype/conferință telefonică. Modificări în
programul de susținere s-au mai efectuat și pe parcursul derulării celor 5 zile de prezentări, echipa de
proiect încercând să răspundă pozitiv tuturor solicitărilor venite din directia aplicanților astfel încât toți
cei interesați să își poată susține prezentarea.
În 21 noiembrie 2018, a fost publicată o variantă actualizată a metodologiei. Modificările aduse
metodologiei au vizat modificarea calendarului de desfășurare a concursului de planuri de afaceri
respectiv a datelor de publicare a rezultatelor pentru faza 2 și faza 3. De asemenea, toți aplicanții
admiși după faza 1 au fost informati și prin email pe 21.11.2018.

În perioada 26-30 noiembrie 2018 s-a derulat etapa de prezentări live (faza 3) a concursului de planuri
de afaceri. În datele de 26,27 și 30 noiembrie prezentările au avut loc la Brașov, hotel Kolping, iar în
datele de 28 și 29 noiembrie au avut loc la Sibiu, hotel Exclusive. În cele 5 zile au fost susținute 130 de
prezentări (din cei 136 de aplicanți, 6 au absentat de la etapa de prezentări). În sală au avut acces toți
cei interesați, putând asista la prezentările susținute.
Prezentările au fost transmise live pe canalul de youtube al proiectului și anuntate și pe pagina de
facebook a proiectului. De asemenea, în ziua următoare, filmările aferente zilei anterioare erau
disponibile spre vizualizare ca filmare arhivată și disponibilă publicului larg.
În 5 decembrie 2018, a fost publicată o variantă actualizată a metodologiei. Modificările aduse
metodologiei au vizat modificarea calendarului de desfășurare a concursului de planuri de afaceri. Toți
aplicanții admiși după faza 1 au fost informați și prin email pe 05.12.2018.
Rezultatele intermediare după fazele 2 și 3 au fost publicate pe pagina proiectului și comunicate prin
email aplicanților în data de 11 decembrie 2018, aplicanților comunicându-li-se și dreptul de a depune
contestație si de a le fi reevaluate aplicațiile, precum și termenul limită de depunere a contestațiilor –
14.12.2018, ora 17.00.
Urmare a contestațiilor transmise, aplicațiile au fost reevaluate de către echipa de jurați dedicați etapei
de contestații.
Pe 21 decembrie 2018 a fost publicată și comunicată prin email lista finală cu rezultatele selecției
planurilor de afaceri. În total au fost selectate 48 de planuri de afaceri cu îndeplinirea aspectelor
stabilite de selecție a planurilor de afaceri, respectiv:









Cel puțin 2 afaceri selectate din fiecare județ al regiunii Centru
Maxim 20% afaceri din domeniul comerț (secțiunea CAEN G, cu excepția grupei 452)
Maxim 10% (maxim 4 planuri) selectate din partea persoanelor care nu au participat la
formarea prin proiect
Cel puțin 10% din planurile selectate adresează concret dezvoltarea durabilă
Cel puțin 10% din planurile selectate adresează concret tranziția către o economie cu
emisii scăzute de dioxid de carbon și utilizarea eficientă a resurselor
Cel puțin 10% din planurile selectate adresează concret inovarea socială
Cel puțin 10% din planurile selectate adresează concret TIC
Cel puțin 10% din planurile selectate adresează concret cercetarea-dezvoltareainovarea.

De asemenea, pe lista de rezervă au fost incluse 42 de planuri de afaceri (toate planurile de afaceri cu
punctaj peste 50 de puncte).
Documentele publice aferente concursului de planuri de afaceri (metodologia, listele cu rezultatele
intermediare si finale etc) pot fi accesate pe pagina proiectului https://www.fonduristructurale.ro/startup-centru.

Ulterior comunicării rezultatelor concursului, celor 48 de aplicanți selectați li s-au comunicat etapele
următoare și, totodată, li s-a solicitat transmiterea unei declarații de angajament, împreună cu cazierul
fiscal și cu cazierul judiciar. Toți cei 48 de aplicanți au transmis documentele solicitate.
În luna februarie 2019, toți cei 48 de aplicanți selectați au urmat stagii de practică de 40 de ore în
întreprinderi din regiunea Centru, cu activitate din aceeași grupă CAEN cu afacerea selectată.
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