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SIA – Studenți Inovatori, viitori Antreprenori 
 
 

Până la 100 000 de euro finanţare nerambursabilă sa devenim Antreprenorii de 
Succes de Maine! 

 

O saptămână la munte (Predeal), într-un cadru dinamic 
pentru cursurile de îmbunătățire a competențelor 

antreprenoriale (acredidate ANC)!  
Cursurile, transportul, cazarea si masa sunt gratuite!  

Perioada 15.03.2022-20.06.2022 
 
 

Inscrieri la https://ama.ase.ro/innotech/inscriere/ 
 

      
  
OTP Consulting Romania SRL, în calitate de Beneficiar, împreună cu Asociația de 

Marketing a Studenților din România, în calitate de Partener 1, implementează, începând 

cu luna ianuarie 2022, proiectul „SIA – Studenți Inovatori, viitori Antreprenori”, ID 140494. 

 

Proiectul vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 350 de studenți și 

crearea a 20 de afaceri, prin: 

− măsuri de promovare a culturii antreprenoriale; 

− sesiuni gratuite de formare antreprenorială; 

− acordarea de 20 subvenții nerambursabile, cu o val. maximă de 100.000 euro. 

−  

Proiectul se adresează studenților înmatriculați minim în Anul II studii licență, 

masteranzilor și doctoranzilor, care intenționează să își deschidă o afacere în mediul 

urban / rural într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Centru, Nord-

Vest, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Sud-Est).  

 

Studenții implicați în cadrul proiectului vor beneficia de următoarele: 

https://ama.ase.ro/innotech/inscriere/
https://www.facebook.com/SIA-afaceri-de-succes-104825908789531
https://www.instagram.com/sia_ama_ro/
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1. Sesiuni de informare și sprijin personalizat în vederea înscrierii în cadrul proiectului. 

 

2. Îmbunătățirea nivelului de Competențe antreprenoriale, prin realizarea unui curs de 

40 de ore, finalizat cu o diplomă de absolvire recunoscută la nivel național.  

Cursurile vor fi lansate începând cu luna martie 2022, iar studenții interesați vor 

beneficia de transport, cazare, masa la munte, timp de 5 zile, pe durata cursului. 

 
3. Accesarea unei finanțări / subvenții nerambursabile cu o valoare între 40.000 euro 

și 100.000 euro, în vederea implementării planului de afaceri. În cadrul concursului de 

selecție planuri de afaceri, vor fi finanțate: 

− 7 planuri de afaceri cu valoarea maximă de 40.000 euro; 

− 4 planuri de afaceri cu valoarea maximă de 60.000 euro; 

− 6 planuri de afaceri cu valoarea maximă de 80.000 euro; 

− 3 planuri de afaceri cu valoarea maximă de 100.000 euro. 
 

În cadrul proiectului vor fi selectate 20 de planuri de afaceri. Concursul va fi lansat în 

paralel cu sesiunile de formare antreprenorială. Încurajăm înscrierea studenților 

interesați cât de curând în cadrul proiectului și la sesiunile de formare antreprenorială.  

 

4. Sesiuni personalizate de mentorat și consultanță privind îmbunătățirea planului de 

afaceri.  

 

5. Realizarea unor activități tip întreprindere simulată și a unui stagiu de practică de 40 

de ore într-o întreprindere cu domeniul economic similar celui propus prin planul de 

afaceri selectat. 

 

Notă: Participantul interesat (student / masterand / doctorand) nu trebuie să mai fi 

beneficiat de sprijin similar în niciun alt proiect cofinanțat din Fondul Social European. 

Participantul interesat trebuie să demonstreze un statut compatibil cu cerințele 

proiectului privind apartenența la categoria de grup țintă (nivel studii, domiciliu / reședință, 

domeniul viitoarei afaceri, etc). 

Proiectul „SIA – Studenți Inovatori, viitori Antreprenori”, ID 140494, este cofinanțat 

din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară 6. „Educație și competențe”, Obiectiv specific 6.13, Apel Innotech Student.  

 

Inscrieri la https://ama.ase.ro/innotech/inscriere/ 

https://ama.ase.ro/innotech/inscriere/

