StartUp Now!

Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru

hop on and enjoy the ride
Proiect coﬁnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

Parteneri

Consiliul Județean Covasna,

in calitate de Solicitant / Beneﬁciar al proiectului, aduce in
cadrul parteneriatului constituit experiența institutională de a
gestiona și implementa proiecte, de a ﬁ ordonator de fonduri
pentru proiectele derulate în județul Covasna. Nu în ultimul
rând, Consiliul Județean Covasna reprezintă partenerul care
deține mecanismele instituționale de a realiza colaborări cu
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Jud
Covasna, Camera de Comerț și Industrie Covasna, Oﬁciile
Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
din regiune (Brașov și Târgu Mureș) și alte instituții
descentralizate, prin care să asigure canalele de atragere a
majorității grupului țintă.

Loop Operations

este ﬁrma de consultanță specializată în atragerea fondurilor
europene și managementul proiectelor care a fondat
Ingenius Hub, un incubator de afaceri inovatoare din
Bucureṣti pentru tinerii antreprenori și persoanele interesate
să înceapă o afacere. Hub-ul se diferențiază prin interesul
deosebit pentru abordările inovative și curajoase, prin crearea
și sprijinirea afacerilor sustenabile, precum și prin consultanța
acordată membrilor, în special în ceea ce privește atragerea de
ﬁnanṭǎri.

Totul despre program
• Ce este „Start Up NOW”?
Un program desfășurat în regiunea Centru care urmărește dezvoltarea
antreprenoriatului prin:
1. un program amplu de formare antreprenorială și mentorat pentru 400 de viitori
antreprenori. Toate persoanele eligibile care intră în program, intră automat și în
concursul de proiecte.
2. printr-o linie de ﬁnanțare din fonduri europene nerambursabile de 40.000 euro,
bani ce vor ﬁ acordați în urma unui concurs de idei de afaceri unui număr de 40
viitori antreprenori. Odată selectat în program, ai toate șansele să lucrezi la unul
dintre proiectele câștigătoare a 40.000 de euro.
• Am nevoie de bani ca să mă înscriu în program?
Nu, înscrierea și întregul program sunt gratuite.
• Trebuie să restitui o parte din bani după ce i-am obținut?
Nu, fondurile sunt nerambursabile 100%.
• Trebuie să am o parte din bani la început, pe care apoi îi decontez după ce obțin
ﬁnanțarea? Când obțin banii?
Nu, prima tranșă de bani se obține la scurt timp după ce se desemnează
câștigătorii proiectului și reprezintă aproximativ 75% din suma totală.
• Cât m-ar costa un consilier antreprenorial care să mă învețe ce am de făcut?
Nu e nevoie de un consilier antreprenorial, deoarece programul include o etapă
de formare antreprenorială gratuită pentru 400 de viitori antreprenori selectați.
• Cu ce mă aleg dacă nu sunt printre cei 40 de antreprenori care vor primi
ﬁnanțare?
Cu scrierea unui plan de afaceri, cu dezvoltarea competențelor antreprenoriale
în cadrul formării asigurate de program, cu sesiuni de networking utile pentru
crearea unor parteneriate viitoare, cu apartenența la o comunitate de 1600 de
antreprenori prin Ingenius Hub.

Vreau să mă înscriu
• Eu pot să mă înscriu?
Da, dacă ești o persoană care vrea să inoveze, care are curajul și determinarea să
devină antreprenor. Indiferent dacă ești student, șomer, persoană inactivă sau
persoană care are un loc de muncă, noi te putem ajuta să îți înﬁințezi o afacere.
Tu vino cu ideea, noi venim cu know-how-ul.
• Cum mă înscriu?
Accesezi formularul de înscriere și completezi cu grijă toate câmpurile indicate.
Procedeul este la doar 2 clickuri distanță.
Intră pe ingenius-hub.eu și dă click pe înscrie-te

Intri în program dacă:
• Ai completat formularul de înscriere disponibil prin intermediul platformei
electronice cu toate datele solicitate
• Ai domiciliul sau reședința în regiunea Centru
• Ești student/masterand, șomer, angajat/persoană ocupată, persoană activă,
chiar și antreprenor care deține o ﬁrmă, dar în care să nu ﬁi acționar majoritar
• Nu faci parte din categoria NEETS (Not in Education, Employment or Training)
adică dacă ai între 18-25 de ani trebuie să ﬁi încadrat într-o formă de învățământ
sau de ocupare profesională
• Ai o idee de afaceri și dorești să demarezi afacerea într-un interval de 12-18 luni
• Demonstrezi că ești motivat și că ai disponibilitate să participi în programul de
formare și incubare

Ce afaceri sunt eligibile
Singurele afaceri neeligibile sunt cele din domeniul agricol sau înﬁințate în mediul
rural.

Ce criterii aplicăm
Programul este construit în jurul ideii de inovare. Promovăm inovarea sub toate
formele ei, ﬁe că este inovarea tehnologiei, inventică sau inovarea unui model de
business.
Acest lucru nu înseamnă că o afacere obișnuită nu este eligibilă, ci că prin procesul
de formare și mentorat vom căuta să sprijinim dezvoltarea ideii de afacere pe care
o aveți într-un mod inovativ care să vă confere un avantaj competitiv și
sustenabilitate pe piață.

Ce domenii încurajăm
Pentru a susține efortul de dezvoltare inteligentă a economiei românești, vom
susține cu precădere industriile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turism și ecoturism
Textile și pielărie
Lemn și mobilă
Industrii creative
Industria auto și componente
Tehnologia informațiilor şi comunicațiilor
Procesarea alimentelor și a băuturilor
Sănătate și produse farmaceutice
Energie și management de mediu
Bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii

Etapele programului
Etapa 1. Preincubarea - aprilie-iulie 2018
• 40 de ore de formare antreprenorială pe durata a 2 weekenduri
(vineri-duminică)
• realizarea planului de afaceri cu sprijinul experților noștri
Programul de formare antreprenorială va cuprinde:
• Inițierea afacerii. Validarea ideii. Modelarea de business. Decizii inițiale.
• Finanțarea inițială
• Marketingul afacerilor mici în era digitală. Decizii. Instrumente. Strategie și
tactici.
• Managementul strategic al afacerilor
• Vânzări in era digitala și a IoT în cadrul afacerilor mici.
• Management ﬁnanciar. De la ﬁnanțarea inițială la managementul ﬂuxului de
numerar și al asset-urilor
• Resursele umane în start-up. Cultura organizațională. Tendințe.
• Comunicarea antreprenorială. Motivare. Negociere. Pitching. Networking.
• Rolul tehnologiei într-o afacere. De la core business la enabler.

Etapa 2. Aplicație pentru concurs (minim o lună de pregătire)
Etapa 3. Evaluarea planurilor de afaceri din Concurs de către comisia formată din
antreprenori și specialiști în diverse industrii
• Gala câștigătorilor

Etapele programului
Etapa 4. Program de Shadowing (mentorat)
• Pentru cei 40 de antreprenori câștigători se vor atribui mentori pe industriile din
care fac parte afacerile acestora, cu care vor lucra timp de 40 de ore.
• Pentru ceilalți participanți programul continuă cu evenimente de networking,
workshopuri, prezentări etc.
Etapa 5. Incubarea
• Raﬁnarea planului de afaceri
• Acordarea primei tranșe de 30.000 de euro
• Desemnarea unui expert pentru ﬁecare afacere în parte
• Caravana antreprenorilor continuă în toate județele din regiune în cadrul căreia
se vor organiza: workshopuri, prezentări, evenimente de networking în cadrul
Ingenius evenings, etc.
Etapa 6. Tranșa a doua - după 12 luni de la înﬁințare se va da tranșa a doua de
ﬁnanțare de 10.000 de euro dacă s-au respectat cele 2 condiții:
• cifra de afaceri este de cel puțin 10.000 euro
• în ﬁrmă există 2 angajați din regiune.
Etapa 7. Vor avea loc sesiuni de pitching pentru ceilalți antreprenori în vederea
obținerii unor alte surse de ﬁnanțare. De asemeni aceștia, ca membri Ingenius Hub
vor putea primi sprijin în continuare de la experții și antreprenorii (peste 1600) din
hub, inclusiv în obținerea ﬁnanțărilor pentru afacerile lor.
Etapa 8. Închiderea proiectului - timp de 6 luni va avea loc monitorizarea
post-implementare a celor 40 de afaceri câștigătoare.

Vei deveni membru Ingenius Hub
Ce avantaje îmi oferă mie Ingenius Hub ?
• Informațiile ajung mai ușor la tine prin Ingenius Hub, prin intermediul:
• emisiunea online ”Antreprenoriat pe bune” de pe BiziLive TV
• grupul de antreprenori de pe Facebook ai paginii Ingenius Hub
• blogul cu speciﬁc antreprenorial
• site-ul ingenius-hub.eu
• Faci parte dintr-o comunitate, prin urmare:
• vei avea acces preferențial la mentorii, consultanții, trainerii și experții care
fac parte din comunitatea noastră
• vei găsi soluții mai ușor consultându-te cu alți antreprenori ca și tine dintr-o
comunitate de peste 1600 de membri
• mentorii și trainerii din comunitatea hubului sunt antreprenori cu
experiență și disponibilitate de a o împărtăși
• Primii tăi clienți, parteneri, furnizori pot ﬁ chiar dintre membrii Ingenius Hub,
astfel încât:
• poți face parteneriate cu ceilalți membri din hub
• îți poți vinde produsele și serviciile prin intermediul hub-ului
• Posibilitatea de a te promova în cadrul Ingenius Hub
• prin catalogul de produse și servicii Ingenius Hub, prin gale și premii pentru
antreprenori oferite de hub, etc.
• Ingenius Hub este un incubator de afaceri care îți poate oferi surse de ﬁnanțare
din multiple surse
• vei avea acces mai facil la sursele de ﬁnanțare, incluzând business angels,

Resursele de la început de drum sunt limitate,
avantajele Ingenius Hub, însă, nenumărate

CONTACT
Adresă de email: oﬃce@ingenius-hub.eu
Telefon: 0762 248 180
Website: ingenius-hub.eu

Hop On and
Enjoy the
Ride!

Caravana antreprenorilor:
conferințe și întâlniri cu
antrepenori în toate
județele

Program de mentorat
pentru cei 40 de
câștigători: 40 de ore

Bine ai venit în
Clubul
Antreprenorilor
Ingenioşi

Monitorizare post-proiect.
Veriﬁcarea celor 80 de
locuri de muncă nou
create

