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Transilvania START UP - 32.000 euro pentru viitorii antreprenori din Sighetu
Marmației "

În lipsa unui calendar clar al programului național Start-up Nation 2019, întârziat
de autorități luni bune față de anul trecut, antreprenorii se pot orienta către un program
asemănător al Uniunii Europene, Startup Plus, care oferă câte 32 de mii de euro celor
mai bune 46 de idei de afaceri din Bihor și din restul regiunii Nord-Vest. !
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Cei interesați pot afla mai multe informații în cadrul sesiunii de informare Transilvania START UP de joi, 13 septembrie, ora 16.00, desfășurată în parteneriat cu
Primăria Sighetu Marmației, la sediul Primăriei, Sala Transist. Participarea este gratuită, dar este necesară înscrierea prealabilă la eveniment prin completarea formularului
http://bit.ly/Sighet_13septembrie!
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Programul, desfășurat sub denumirea Transilvania START UP, începe cu un
curs de antreprenoriat. Toți cei înscriși vor învăța, pe parcursul a 40 de ore, cum să își
facă un plan de afaceri. La finalul pregătirii, toți cursanții vor pleca cu planul de afaceri
la cheie al businessului mult visat. Sesiunea de curs se va desfășura pe parcursul a
două weekenduri, în perioada 12 – 14 octombrie și 19 – 21 septembrie, așa că cei
dornici să participe se pot înscrie la https://transilvaniastartup.ro/povestea-ta-2/
povestea-ta/ !
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În total, vor fi 15 grupe de curs a câte 25 - 28 de persoane, pentru Sighet fiind
alocate maxim 28 de locuri. "

!
Când vin banii?"
!

La finalul cursurilor, cele mai bune 60 de planuri de afaceri vor fi evaluate de un
grup de experți, care vor selecta 46 dintre ele. Acestea vor fi ideile care vor fi finanțate
cu fonduri europene nerambursabile în valoare de 146.800 de lei. Banii vor fi
disponibili începând cu luna aprilie 2019. !
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Experții Transilvania START UP vor continua să îi sprijine pe tinerii antreprenori
timp de 18 luni. Cursanții vor fi ajutați să își înființeze firmele, dar și să obțină venituri.
Aceasta este una dintre cele mai importante caracteristici ale programului. Firmele nouînființate în cadrul programului Transilvania START UP sunt cele mai rentabile dintre
toate planurile de afaceri prezentate. La finalul primului an, acestea ar trebui să aibă
venituri de 30% din prima tranșă a fondurilor europene oferite la începutul afacerii.
Toate detaliile despre condițiile de participare și de eligibilitate sunt disponibile pe
adresa: https://transilvaniastartup.ro/povestea-ta-2/conditii-de-inscriere/. !

!
Cine poate obține fondurile?"
!

Pe scurt, programul se adresează persoanelor din Regiunea Nord-Vest (județele
Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj), care au împlinit 18 ani, au

absolvit liceul și au fie statutul de angajat, angajat pe cont propriu, șomer sau persoană
inactivă.!
Printre condițiile de finanțare, se numără și perspectiva pe termen lung a afacerii, ceea
ce se traduce prin obligativitatea de a crea două locuri de muncă și de a menține investițiile pe o perioadă de cel puțin 36 de luni. Toate condițiile de participare sunt
disponibile la adresa https://transilvaniastartup.ro/povestea-ta-2/conditii-de-inscriere/, iar
comunitatea online Transilvania START UP oferă toate informațiile necesare și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/STARTUP.Transilvania/. !
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Pentru mai multe informații:!

Ramona Irina TARȚA, Coordonator Recrutare și Selecție Grup Țintă!
Mobil: 0742 807 038 !
E-mail: irina.tarta@relians.ro!
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Proiectul "TRANSILVANIA START UP - dezvoltare antreprenorială, consiliere,
mentorat" este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020. Proiectul este implementat în Regiunea de Nord Vest
de către Relians Corp S.R.L. în parteneriat cu Asociația Centrul Startup Transilvania, Universitatea Babeș Bolyai și Asociația Centrul Regional Formatest.!
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