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Apelul pentru proiecte POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non‐agricol
din zona urbană
Titlul proiectului: ”InGenius Start‐up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud‐
Muntenia”
Contract: POCU/82/3/7/105825

InGenius Start-up Xpress!
Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia

Universitatea “Valahia” din Târgoviște în calitate de lider de parteneriat și
Loop Operation în calitate de partener 1, derulează începand cu data de 12 ianuarie
2018, proiectul ”InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat
responsabil în regiunea Sud-Muntenia”, cod SMIS 105825, în baza contractului de
finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POCU,
reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia.
Proiectul se desfășoară în regiunea Sud Muntenia, cuprinzând județele
Dâmbovița, Prahova, Călărași, Giurgiu, Argeș, Ialomița, Teleorman și are o
durată de implementare de 36 de luni.
Valoarea totala a proiectului este de 11.014.407,44 lei.
Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării prin susținerea
înființării a 40 de întreprinderi inovatoare și sustenabile cu profil non – agricol,
precum și a 80 de noi locuri de munca în zonele urbane din regiunea Sud Muntenia
printr-un program de măsuri integrate de dezvoltare a competențelor antreprenoriale a
400 de persoane prin mentorat, asistență pentru dezvoltarea unui plan de afaceri,
promovare și sprijin financiar.
Obiectivul general este susținut de 3 obiective specifice:
OS1 - Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale a 400 de persoane ce
intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană din regiunea Sud
Muntenia prin derularea unui program integrat de formare antreprenorială;
OS2 – Dezvoltarea sustenabilă a antreprenoriatului în regiunea Sud Muntenia
ca măsură de ocupare pe cont propriu și oferirea de sprijin pentru inițierea afacerilor,
prin organizarea unei competiții de idei de afaceri în vederea subvenționarii a 40 de
întreprinderi selectate în urma concursului;
OS3 –Dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a afacerilor
sprijinite și finanțate în cadrul proiectului în vederea asigurării sustenabilității precum
și transferului rezultatelor proiectului către alte domenii și grupuri țintă, prin
dezvoltarea unui centru de promovare a antreprenoriatului și derularea unei campanii
de stakeholder engagement.
Pot participa la proiect persoanele care:

• Au completat formularul de înscriere disponibil prin intermediul platformei

electronice cu toate datele solicitate (ingenius-hub.eu, selectând regiunea SudMuntenia);
• Au domiciliul sau reședința în regiunea Sud Muntenia;
• Sunt șomeri/angajați/persoane ocupate/persoane inactive/studenți;
• Nu sunt asociați/acționari majoritari într-o întreprindere (societate);
• Nu fac parte din categoria NEETS (Not in Education, Employment or Training)
adică dacă au între 18-25 de ani trebuie să fie încadrați într-o formă de învățământ sau
de ocupare profesională;
• Au o idee de afaceri și doresc să demareze afacerea într-un interval de 12-18 luni;
• Au studii sau experiență relevantă în domeniul pentru care sunt interesați să dezvolte
un plan de afaceri;
• Demonstrează că sunt motivate și că au disponibilitate să participe în programul de
formare și incubare.

Cu stimă,
Echipa de proiect

