Fundația Serviciilor Sociale Bethany
METODOLOGIA ȘI REGULAMENTUL
PRIVIND
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
CONCURSULUI DE IDEI DE AFACERI CU SUSTINERE COMUNITARA
EDITIA I

TITILUL I
CADRUL ȘI CONTEXTUL PREZENTEI METODOLOGII
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art. 1 Prezenta Metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile:
-Cererii de finantare nr.104013/POCU
-GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE ” România Start Up Plus”
aferentă Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 ”
Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, Anexa nr.1- parte integrantă din
metodologie și regulament, Anexa nr._ - parte integrantă din metodologie și regulament.
cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale în materie.
Art. 2 Obiectivul proiectului ”Start-Up, Stand-UP” implementat de Fundatția Serviciilor
Sociale bethany, il reprezinta încurajarea antreprenorialului in zona urbana și a ocupării pe
cont propriu in Regiunea de Vest prin dezvoltarea unui program de antreprenoriala pentru
minim 300 de persoane cu varsta peste 18 ani cu domiciliul sau resedinta in Regiunea de Vest,
care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban (din care minim 50%
femei, minim 20 de persoane din fiecare judet al regiunii) si sustinerea a minim 36 de initiative
antreprenoriale nonagricole în mediul urban ale acestora ( din care minim cate 2 create in
fiecare judet din Regiunea Vest) .
Art. 3 Beneficiarul finanțării nerambursabile Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, în vederea
atingerii obiectivelor specifice/operaționale, a obiectivului general al proiectului ”Star-Up,
Stand-UP” creează un cadru competitiv și organizează la nivel regional un concurs de idei de
afaceri sustinut de comunitate.
În cadrul concursului persoanele eligibile pot participa cu idei de afaceri.
Art. 4 Prezenta metodologie cuprinde cadrul larg și reguli obligatorii de organizare și
desfășurare a concursului.
Regulile stabilite prin prezenta metodologie sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs
și nu exonerează nici o persoană participantă de obligația cunoașterii și respectării acesteia.
CAPITOLUL II
TERMENI, EXPRESII și DEFINIȚII

Art. 5 În prezenta metodologie sunt utilizați termeni, expresii, abrevieri care au legătură cu
organizarea și desfășurarea concursului.
Sunt folosite abrevieri, termeni, expresii care au definiția și următorul înțeles:
Participant este persoana care se înscrie la concurs prin inaintarea unei propuneri de
afaceri pe platforma on-line destinata concursului la adresa web www.startupstandup.ro
Expresiile ”idee de afacere”, ”plan de afacere” au același sens și înțeles cu expresia „
propunere de afacere”.
Definitii:
Decizie de acordare – actul juridic semnat între administratorul schemei de antreprenoriat și
beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale
părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin proiect;
Intreprindere – orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit
legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul
obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi
cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale
şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară
activităţi economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole
care desfăşoară activităţi economice;
CAPITOLUL III
LANSAREA și DURATA CONCURSULUI
Art. 6 Eligibilitatea participantilor: Pot participa la concurs șomeri, persoane inactive,
persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri
de muncă, care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban si au
reședința sau domiciliul în regiunea de Vest (respectiv județele Arad, Caraș-Severin,
Hunedoara si Timiș), exclusiv tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi
nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani, membrii ai grupului tinta al
proiectului Start-up,Stand-up POCU/82/3/7/104013
Atingerea obiectivului general și a obiectivelor specifice/operaționale din cadrul proiectului
”Star-Up, Stand-UP” precum și susținerea antreprenoriatului are loc și se realizează și prin
organizarea concursului de idei de afaceri sustinute de comunitate, denumit in continuare
„concurs” la nivel regional.
Art. 7 Concursul se desfășoară în perioada 10.09.2018 -10.11 2018.
Anunțul privind initierea concursului se publică pe site-ul startvest.ro, odată cu prezenta
metodologie, din care face parte integrantă Anexa nr.1. În aceeași secțiune se vor publica
eventualele modificări, actualizări sau clarificări aduse metodologiei și regulamentului privind
organizarea și desfășurarea concursului.
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.
TITLUL II
DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Art. 8 Concursul se desfășoară în perioada 11.09.2018-10.11.2018, și include:
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Incrierea participantilor si incarcarea pe platforma a ideilor de afaceri: perioada aferentă
10.09.2018-30.10.2018.
Înscrierea are loc prin comunicarea pe adrea de email office@startvest.ro a
urmatoarelor documente:
- Declarație acceptare donații sub forma darului manual semnata
Dupa confirmarea eligibilitatii, participantul va primi accesul de a-si incarca, modifica sau
retrage propunerea de afaceri
Perioada de atragere a finantarilor este cuprinsa intre 11.09.2018 si 10.11.2018.
Comunicarea rezultatelor acodarea premiilor cel tarziu 10.12.2018
Plata premiilor se va realiza dupa ce participantul face dovada infiintarii unui start-up
in conditiile definite mai sus pentru „Intrepreindere”
CAPITOLUL I
Modalitatile de dezvoltare a propunerii de afaceri:
Fiecare participant va publica propunerea sa de afaceri pe platforma proiectului „Start-up,
stand-UP”, in formatul pus la dispozitie. In perioada de dezvoltare, publicul poate inainta
propuneri, sugestii privind imbunatatirea propunerii, participantul avand posibilitatea in
aceasta perioada sa aduca modificarile pe care le considera necesare propunerii de afaceri.
Modalitatile de atragere a finantarilor :
Orice persoana fizica sau jurica poate sustine prin finantare directa propunerile de afaceri ale
participantilor, in conditiile legislatiei specifice aplicabile, conform Termenilor si conditiilor
de utilizare a platformei.
Comunicarea rezultatelor si acordarea premiilor :
Obiectivul acestui concurs este incurajarea initiativelor antreprenoriale, infiintarea in noi
intreprinderi nonagricole in zona urbana, respectiv implicare activă a membrilor comunității
în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de
cutumele din societate/ etnice, valorificarea oportunităților locale si crearea și consolidarea de
parteneriate, reţele şi platforme de colaborare.
In acest scop, dupa incheierea perioadei de atragere a finantarilor, in termen de 30 zile,
Fundatia Serviciilor Sociale Bethany va valida rezultatele si va publica pe platforma situatia
finala a sumelor atrase.
Punctajul maxim obtinut de participanti poate fi de 15 puncte si se calculeaza dupa
urmatoarea formula:
Suma colectata pe platforma de finantare participativa in cadrul campaniei initiate :
Min. 9000 lei – 0.5 puncte + cate 0.5 puncte pentru fiecare 1000 lei peste suma de 9000 lei,
maxim 6 puncte
La care se adauga:
Numar de donatori (sustinatori) pe platforma de finantare participativa
Min. 25 - 1p, 50-2p, 75-3p, 100 – 4p, 125 – 5p, 150 – 6p, 175-7p, 200 sau peste – 9p
La punctaje egale departajarea se va realiza in functie de numarul de sustinatori (
clasamentul se va realiza in ordinea descrescatoare a numarului de sustinatori )
Pentru participantii clasati pe primele locuri in ordinea descrescatoare a punctajului
obtinut, care nu au fost selectati pentru finantare prin schema de minimis Romania
Start-up Plus, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany va acorda un premiu in aceeasi
valoare cu suma totala a finantarilor individuale atrase, in lei, in limita a max. 20.000
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fiecare pana la epuizarea bugetului alocat pentru premii. In acest sens, se va semna cu
participantul o decizie de acordare a premiului.
Premiile acordate de Fundatia Serviciilor Sociale Bethany pentru primii clasati in limita
bugetului disponibil de 200.000 se va acorda in termen de 10 zile de la primirea
documentelor justificative privind demararea unei intreprinderi in conditiile definite
mai sus pentru „Intreprindere”, cu profil nonagricol in orice zona urbana din Regiunea
Vest ( judetele Arad, Caras-Sevarin, Hunedoara sau Timis).
TITLUL IV
DISPOZIȚII FINALE
Aceast concurs este plasat exclusiv in responsabilitatea comunitatii. Prezentul
regulament de concurs implica raspundererea juridica a organizatorului in ceea ce
priveste gestionarea si respectarea corecta si intocmai a prevederilor prezentului
regulament. Este interzisa participarea angajatilor organizatorului si a rudelor si
afinilor acestora pana la gr.2 inclusiv. Este interzisa orice actiune a organizatorului sau
a agajatilor acestuia care poate da nastere oricarei forme de discriminare in ceea ce-i
priveste pe participanti sau de natura a influenta deciziile de finantare ale potentialilor
sustinatori.
Art. 42 Eventualele modificări sau actualizări aduse prezentei metodologii și
regulamentului de desfășurare a concursului vor fi publicate pe site-ul www.startvest.ro
Dorim tuturor potențialilor Antreprenori mult Curaj … și Succes.
Anexa

nr.1 -Declarație acceptare donații sub forma darului manual semnata.

Administrator/moderator platforma
Cristea Diana
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1.

Declarație acceptare donații sub forma darului manual

Subsemnatul………………….,Inițiator al campaniei ___________________in cadrul
Platformei StartupStandup.ro, domiciliat în …………….., str. …………., nr. ……………..,
bl. ………., sc. …………. et. ………. ap. ………, sector ………….., născut la data de
…………., posesor al ……. seria ………, nr. ……….., CNP ………………….., în calitate
de DONATAR , declar ca accept cu recunoștință donațiile privind sumele de bani care
îmi vor fi donate de către potențialii Susținători participanți la Platforma
StartupStandup.ro si mă oblig să le utilizez exclusiv în scopul menționat în descrierea
Campaniei de pe platforma StartupStandup.ro al cărui Inițiator sunt.
Declar ca am înțeles toți termenii juridici folosiți în Contract, precum și toate prevederile
legii la care fac trimitere clauzele contractuale, constatând că toate mențiunile din
Contract corespund situației reale, juridice și de fapt cunoscute .
Declar pe propria răspundere, că am citit Contractul și acesta corespunde voinței mele,
asumându-mi întreaga răspundere că toate actele prezentate și declarațiile inserate în
conținutul actului sunt reale.
Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de prevederile Legii nr. 241/2005
pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și ale Legii nr. 656/2002 pentru
prevenirea și sancționarea spălării banilor, modificată și completată.

Nume prenume _____________________
Semnatura______________
Data _____________
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