Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"
PROGRAMUL OPERAȚIONAL 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
Titlu proiect: “START – Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile”
POCU/82/3/7/105266

NEWSLETTER nr. 11
privind stadiul implementarii activitatilor prevazute in cadrul proiectului “START – Sansa pentru
antreprenori si afaceri durabile”, POCU/82/3/7/105266
in perioada Septembrie-noiembrie 2020
Prezentul newsletter este realizat in cadrul activitatii A10. Activitati de informare si
publicitate a obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului, cuprinzand informatii referitoare
la stadiul implementarii activitatilor prevazute in cadrul proiectului, la actiunile intreprinse in cadrul
parteneriatelor dezvoltate la nivelul regiunii Nord-Vest, precum rezultatele obtinute in perioada de
implementare a proiectului (etapa II-III_a de implementare).
Activitatea A6. Activitati-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole
selectate spre finantare in zona urbana a regiunii Nord-Vest (etapa II de implementare).
A.6.4. Implementarea si monitorizarea planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului;
functionarea si desfasurarea activitatii celor 80 intreprinderi nou-infiintate; decontarea de
catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii a 80 planuri
de afaceri selectate pentru dezvoltarea de afaceri non-agricole in zona urbana a regiunii NordVest.
In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter, au fost finalizate monitorizarile
afacerilor nou infiintate in numar de 74 de IMM-uri (inchidere etapa a II-a de implementare a
proiectului). Activitatea a fost incheiata in 03.09.2020.
A6.5: Activități de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea NORD VEST
și transferul de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate și alți
actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional
In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter s-au finalizat activitatile de încurajare și
dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea NORD VEST , activitatea A6.5 a fost finalizata in
03.09.2020.
Activitatea A.7 Sprijin personalizat prin implementarea unui program de monitorizare a
functionarii si dezvoltarii celor 80 afaceri finantate in cadrul proiectului la nivelul regiunii
Nord Vest (etapa III de implementare)
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A 7.1 Infiintarea unei structuri de interes comun ( Asociatia start-up-urilor), a unui centru
regional de dezvoltare a antreprenoriatului vizand consolidarea capacitatii noilor antreprenori
si angrenarea altor potentiali antreprenori, dezvoltarea unui parteneriat de business la nivelul
regiunii Nord Vest si elaborarea unui plan de asigurare a sustenabilitatii ideilor de afaceri
In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter au fost realizate urmatoarele activitati:
✓ Au fost incheiate acorduri de parteneriat cu autoritatile administratiei publice, camerei de
comert si industrie, institutiilor bancare/financiare nonbancare, agentiei pentru dezvoltare
regionala Nord-Vest, organizatiilor sindicale/patronale, comitetelor sectoriale, ONG-uri din
aria de interes, a mediului de afaceri in vederea constituirii PARTENERIATULUI DE
BUSINESS LA NIVELUL REG. NORD-VEST
✓ A fost elaborat structura PLANULUI DE ASIGURARE A SUSTENABILITATII IDEILOR
DE AFACERI, care va fi dezvoltat in colaborare cu reprezentantii parteneriatului de
business.
✓ Au fost intocmite documentele de constituire ( Statut Asociatie si Act constitutiv) pentru
infiintarea unei structuri de interes comun
✓ Infiintarea si dezvoltarea CENTRULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE
ANTREPRENORIATULUI ( intocmire regulament de oranizare si functionare, constituire
grup de discutii , prezentarea centrului, regulamentului de organizare si functionare si a
serviciilor oferite celor 74 de antreprenori).
A 7.2 Monitorizarea operationalizarii si dezvoltarii celor 80 afaceri infiintate prin
implementarea de actiuni specifice si prin valorificarea oportunitatilor judetene/regionale din
mediul urban, in scopul cresterii sustenabilitatii si stimularii activitatii ca motor al dezvoltarii
comunitare, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii moderne si dinamice
In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter au fost realizate urmatoarele activitati:
✓ Realizare Metodologie de monitorizare pe perioada de sustenabilitate a planurilor de afaceri
finanțate in cadrul proiectului ‘‘START-Sansa pentru antreprenori si afaceri durabile”
✓ A fost realizata o sinteza a tematicilor specifice pentru ateliere de lucru si repartitia acestora
catre experti in vederea pregatirii formei finale a tematicii pentru cele 6 ateliere de lucru
✓ Au fost realizate activitati specifice de monitorizare a sustenabilitatii afacerilor de catre
experti
A7.3 Elaborarea unei strategii sustenabile de dezvoltare a antreprenoriatului si de extindere a
activitatii intreprinderilor/firmelor infiintate prin finantare din fonduri europene in regiunea
Nord Vest si a unui program multianual de dezvoltare a capacitatii competitive si de
imbunatatire a accesului firmelor noi pe piata regionala
In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter au fost realizate urmatoarele activitati:
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✓ Au fost realizate propuneri de structura pentru cele 2 documente: Strategii sustenabile de
dezvoltare a antreprenoriatului si Programul multianual de dezvoltare a capacitatii
competitive si de imbunatatire a accesului firmelor noi pe piata regionala
✓ Au fost organizate intalniri de lucru comune in cadrul carora s-a urmarit trasarea liniilor
generale de abordare a celor doua documente
✓ Au fost realizate activitati individuale ale expertilor in vederea realizarii celor 2 documente
Activitatea A8. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, gestiune,
monitorizare, achizitii, control si evaluare).
A.8.1. Coordonarea proiectului.
3 reuniuni de coordonare lunare ale comitetului regional de monitorizare organizate;
A.8.2. Monitorizarea si evaluarea tehnica si financiara a proiectului; derularea si
monitorizarea activitatilor de achizitie a serviciilor si produselor.
1 reuniune intermediara trimestriala de monitorizare si evaluare cu decidentii strategici ai
parteneriatului;
3 sedinte operative lunare;
3 vizite de control/raportare lunare realizate;
rapoarte aferente vizitelor de control lunare elaborate si prezentate echipei in sedintele lunare
operative.
Activitate tehnica gestionata, monitorizata si verificata lunar;

Activitatea A.10. Activitati de informare si publicitate a obiectivelor, activitatilor si rezultatelor
proiectului.
1 pagina web a proiectului realizata si actualizata;
1 newsletter nr.11 realizat pentru perioada septembrie-noiembriest 2020
1 articol de specialitate nr.5 realizat ianuarie-august 2020
1 pagina social-media destinata proiectului actualizata.

