
 

 

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 1  

 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți 
Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării  prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană   
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes  
Beneficiar: Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” 
Cod SMIS: 104098 
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia 
 

  

 SPUNEM START COMPETIȚIEI PENTU SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI 

-VIITORII ANTREPRENORI SMART POT SĂ-ȘI ÎNSCRIE IDEILE ÎN COMPETIȚIE- 

  
Asociația ”Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”, în 

calitate de beneficiar al proiectului “Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambițioși, 
Motivați, de Succes”!, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020, organizează Competiția de  Planuri de afaceri, în cadrul 
subactivității SA4.1 – Organizare competiție pentru selecție Planuri de afaceri. 

 Competiția completează celelalte activități derulate deja  din cadrul proiectului în 
Regiunea Sud Muntenia, respectiv furnizare  Curs Competențe Antreprenoriale, în cadrul 
căruia au fost dezvoltate competențe complexe și integrate necesare inițierii de noi afaceri și, 
implicit, crearea de noi locuri de muncă în județele aferente regiunii Sud Muntenia.  

Înscrierea în Competiție se realizează în perioada 3 Septembrie-14 Septembrie 2018.   
 În cadrul competitiei de planuri de afaceri vor fi selectate 42 de planuri de afaceri in limita 
a maximum 178.340 lei / Plan de afaceri (40.000 euro la cursul inforeuro aferent lunii august 
2016 de 4,4585 lei/euro) și în limita bugetului total alocat subvențiilor de maxim 7.490.280 
lei, din care: 

 38 planuri de afaceri vor fi selectate dintre planurile depuse de membrii grupului țintă al 
proiectului, absolvenți ai cursului de formare profesională Competențe antreprenoriale; 

 4 planuri de afaceri vor fi selectate dintre planurile depuse de persoane din publicul larg. 
Competiția pentru Selecția Planuri de afaceri reprezintă o oportunitate pentru Regiunea 

Sud Muntenia și ne-am bucurat să vedem că interes pentru proiectul nostru.  
 Mai multe despre Competiția de Planuri de Afaceri pe http://antreprenorismart.ro 

      Mult succes în Competiția de Planuri de Afaceri ! 
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