Decizie de modificare a
METODOLOGIEI ȘI REGULAMENTULUI
PRIVIND
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
PROCESULUI DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI

CAPITOLUL III - LANSAREA și DURATA CONCURSULUI DE PLANURI DE
AFACERI Art. 7 - se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Procesul de selectie de planuri de afaceri se desfășoară în perioada 10.07.2018 – 10.12.2018.
Anunțul privind initierea procesului de selectie se publică pe site-ul www.startvest.ro, odată
cu prezenta metodologie, din care fac parte integrantă Anexele enumerate în conținutul
prezentei. În aceeași secțiune se vor publica eventualele modificări, actualizări sau clarificări
aduse metodologiei și regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de
selectie de idei (planuri) de afaceri, precum și meniul interactiv de întrebări și răspunsuri
(Help-desk). Toate întrebările referitoare la concursul de idei de afaceri vor fi transmise de
către participanții la selectie pe site-ul www.startvest.ro, iar răspunsurile vor fi publicate la
aceeași adresă.
Informarea generală a publicului se realizează prin:
- conferinței de deschidere a proiectului ”Star-Up, Stand-UP”
- în cadrul sesiunilor de informare din cadrul proiectului.
- pe site-ul proiectului.
La procesul de selectie de idei (planuri) de afaceri pot participa persoane cu vârsta peste 18 de
ani, care doresc să inițieze o activitate independentă, cu domiciliul/reședința în regiunea de
implementare a proiectului Vest, respectiv județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara si Timiș
și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI –
CONDIȚII SPECIFICE ” România Start Up Plus” și prezenta metodologie.
Procesul de selectie de idei (planuri) de afaceri este deschis nu doar persoanelor din grupul
țintă care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului în cadrul
proiectului, in limita si in conditiile prezentei metodologii.
TITLUL II- DESFĂȘURAREAPROCESULUI DE SELECTIE DE IDEI DE AFACERI,
Art. 8 – se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Procesul de selectie de idei (planuri) de afaceri se desfășoară în perioada 10.07.2018 –
10.12.2018, și include:
Lansarea anuntului de deschidere a selectiei de idei de afaceri și întocmirea dosarelor
de către participanți: perioada aferentă 10.07.2018.
Înscrierea la concurs a participanților și înregistrarea dosarelor: perioada aferentă
10.07.2018 – 10.10.2018.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Date de contact Fundația Serviciilor Sociale Bethany
Adresă: 300298, Timișoara, Calea Dorobanților.nr.4
Telefon/fax: 0040-0256-499 431

Înscrierea are loc în cadrul la sediul Fundației Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara
si la locatia curenta a unitatii mobile, anuntate cu cel putin 10 zile inainte pe site-ul
www.startvest.ro.
Participanții pot depune dosarele de înscriere la oricare din locațiile de mai sus,
indiferent de domiciul/reședința acestora.
Orice modificări ale orarului de depunere a planurilor de afaceri vor fi anunțate în timp util pe
site-ul www.startvest.ro.
Etapa de Evaluare este aferentă perioadei este cuprinsă între 11.10.2018 – 01.12.2018.
Selecția si afișarea raportului de selectie final privind planurile de afaceri finantate cel
târziu în data de 10.12.2018.
Lansarea procesului de selectie, evaluarea și selecția planurilor de afaceri, încheierea
conventiilor de finantare va avea loc la sediul Fundației Serviciilor Sociale Bethany, situat
în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Dorobanților nr. 4, respectiv la locatia curenta a
unitatii mobile, afisata cu 5 zile inainte pe site-ul www.startvest.ro.
Celelalte prevederi ale METODOLOGIEI ȘI REGULAMENTULUI PRIVIND
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECTIE A
PLANURILOR DE AFACERI raman neschimbate.
Prezenta se publica pe site-ul www.startvest.ro, sectiunea Metodologie.
Timisoara,
03.09.2018
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