Vállalkozz Erdélyben!
‘Fenntartható vállalkozói tevékenység a központi régióban’

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

A projekt
• Partnerek:

• Időtartam: 2018 január 12 ----> 36 hónap
• Költségvetés: 21.884.509,68 lej
• Helyszínek: Központi régió (Hargita, Kovászna, Maros, Brassó, Szeben, Fehér
megyék)
• Finanszírozás: Uniós Alapok Minisztériuma által kezelt Humán Tőke Operatív
Program 2o14-2o2o, Start up plus kiírás
• Cél: olyan vállalkozói kezdeményezések támogatása és fejlesztése, melyek
hozzájárulnak a gazdasági környezet fejlesztéséhez és a foglalkoztatottság
növekedéséhez regionális szinten.

Miről is szól?

- 740 személy számára vállalkozói képzés
- 89 új vállalkozás létrehozása
- 89 kiosztott finanszírozás, max. 34.2oo euró értékben
- 178 új munkahely
- Komplex szakmai támogatás a projekt teljes időtartama alatt

Kiknek szól
u

18 – 64 év közötti személyek (alkalmazottak, kismamák, diákok,
inaktívak, stb) – kivételt képeznek a 16-24 év közötti fiatalok akik
nem alkalmazottak és nem is diákok (NEETs)

u

Állandó lakhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek a
központi régióban (falun vagy városon)

u

Nem mezőgazdasági jellegű vállalkozást szándékoznak indítani
városi térségben

u

Nem részesültek hasonló jellegű támogatásban

Beiratkozás + képzések

u

Beiratkozás: űrlap, nyilatkozat és dokumentumok

u

Ingyenes vállalkozói képzés:
§

4o óra (elmélet és gyakorlat)

§

Helyszín: Csíkszereda és a másik 5 megyeszékhely

§

Flexibilis program, amelyet a trénereinkkel közösen határoznak
meg

§

Oktatási Minisztérium által kibocsátott, országszinten elismert
diploma

§

Utazási költség megtérítése

§

Kávészünetek, oktatási anyagok

Üzleti tervek versenye
Mi a tét?
•

Max. 34.2oo euró, vissza nem térítendő támogatás, önrész nélkül

(ebből max. 2oo euró a bejegyzési költségekre, illetve engedélyek beszerzésére)

Ki pályázhat?
-

A célcsoport tagjai
Aki elvégezte a képzést
Akinek nincs olyan egyéb vállalkozása, amelyben többségi tulajdonos
Aki az új vállalkozásban vállalja, hogy többségi tulajdonos lesz
Aki vállalja, hogy alkalmaz két személyt az új cégben
Milyen típusú vállalkozást támogatunk?

Szinte bármi lehet..

Elszámolható költségek
o

A cégbejegyzés költségei és engedélyek stb

o

Az új alkalmazottak bérei, honoráriumai, járulékok

o

Utazási költségek az alkalmazottak számára, szállás, napidíjak, biztosítások

o

Olyan speciális szolgáltatásokra fordított kiadások, amelyekhez nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel

o

Tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások (a földterület és épületek kivételével), leltári tárgyak,
nyersanyagok és anyagok, beleértve a fogyóeszközöket is

o

Helyiségek és székhelyek (raktárak is) bérleti költségei, felszerelések, járművek és egyéb javak bérleti költségei

o

Lízing részletek költségei (vásárlás nélkül)

o

Közmű jellegű működési költségek, épületek adminisztrációs költségei

o

Eszközök és járművek karbantartási és javítási költségei

o

A vállalkozás működéséhez kapcsolódó dokumentumok archiválási költségei, amortizációs költségek

o

Pénzügyi és jogi költségek

o

Csatlakozás számítógépes hálózatokhoz a cég működése céljából

o

Marketing költségek

o

Adatok feldolgozásával kapcsolatos kiadások

o

A vállalkozás működéséhez kapcsolódó informatikai alkalmazások karbantartása, frissítése és fejlesztése

o

A vállalat működéséhez kapcsolódó kiadványok, folyóiratok, szakkönyvek beszerzése

o

Licenszek, védjegyek, jogok és hasonlók.

Szakmai gyakorlat mentorokkal

• A kiválasztott vállalkozók ingyenes, személyre szabott szakmai gyakorlaton vesznek
részt
• 4o óra
• 89 személyes mentor, hasonló területen működő vállalkozások vezetői
• Egy plussz garancia az új vállalkozás sikerére

Finanszírozás, tanácsadás

I. részlet: max. 75% a teljes összegből

12 hónap alatt: min. 3o%os bevétel megvalósítása az első részlet
összegéből

II. részlet: a fennmaradó max. 25% utalása

Kötelezettségek
u

A finanszírozási szerződés megkötése utáni max. 6 hónapon belül alkalmazni
két személyt (akár részmunkaidőben is és a vállalkozó saját magát is
alkalmazhatja).

u

A finanszírozást az üzleti tervnek megfelelően elkölteni, kizárólag a projekt
céljára.

u

A monitorizálási időszakban megtartani a munkahelyeket, illetve a céget: 12
+ 6 hónap.

Lépések, tervezett
naptár

Beiratkozás

Vállalkozói
képzés

Üzleti tervek
versenye

89 nyertes
üzleti terv

Vállalkozások
létrehozása,
tanácsadás

Finanszírozás I +
II részlet

Szakamai
gyakorlat

Fenntartási és
követési
időszak

Hasonló projektünk 2015-ben
1.

OTP „Vállalkozó - sikeres üzleti ötletek és a vállalkozói szellem
fejlesztése a Bukarest-Ilfov és dél-nyugat Olténia régiókban” –
(2015 február 8 – december 8)

u

Forrás: Humán Erőforrás Fejlesztés Operatív Program 2007-2013

u

Partner: Politechnika Egyetem Bukarest

u

Jóváhagyott költségvetés: 5.580.988 lej

400
személy
részesült
vállalkozói
képzésben,
260 diák

40
vállalkozás,
17
egyetemista
vállalkozó

Több mint
80
munkahely
fiataloknak

24
rendezvény

66 szakértő
(26 OTP
Consulting,
40 Partner)

Miből állt a projekt?

Vállalkozói képzés

De minimis támogatás

Események,
konferenciák

• 21 csoport
• Elméleti és gyakorlati képzés
• Hivatalos, az Oktatási Minisztérium által kiállított
diploma

•
•
•
•

Üzleti tervek versenye – 2015 május
40 kiválasztott üzleti terv, 40 új cég
Személyre szabott tanácsadás
Vissza nem térítendő támogatás, 10.000 euró/cég

• 4 vállalkozásfejlesztési központ
• 1 nyitó- és 1 zárókonferencia (április, november)
• 8 szeminárium,
• 2 B2B szeminárium, 6 start-up est, 2 női vállalkozói
kerekasztal beszélgetés, 2 ismertető esemény
• 2 információs karaván a két régióban

Az eredmény..

Köszönjük a figyelmet!
Elérhetőség:
OTP Consulting Románia
Petőfi Sándor u. 7 szám, Csíkszereda
Juhász-Borsa Orsolya
📧 orsiborsa@gmail.com
📞 0744.563.911

Kanabé Zsuzsánna
📧 kanabezsuzsa@gmail.com
📞 0747.489.398

