REGULAMENTUL CONCURSULUI
„ANTREPRENORI ÎN DELTA DUNĂRII”
desfășurat în cadrul proiectului
Proiectul „DeltActiv - Programe integrate pentru locuitorii Deltei”
Contract de finanțare POSDRU/128/5.1/G/134401

PREAMBUL
În cadrul proiectului “Deltactiv – programe integrate pentru locuitorii Deltei”, cofinanțat din Fondul
Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 in baza Contractului de finanțare POSDRU/128/5.1/G/134401, Asociația “Romano ButiQ” în
parteneriat cu K Consulting Management and Coordination SRL si Asociația Vox Deltae urmăresc
creșterea ratei de ocupare în regiunea de dezvoltare Sud-Est, în special în localitățile din Delta
Dunării, asigurând accesul și participarea pe piața muncii a persoanelor neocupate, cu precădere a
șomerilor de lungă durată, inclusiv femei și tineri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și
persoane inactive, prin furnizarea de programe integrate personalizate: informare, consiliere, mediere,
formare și stimularea activităților antreprenoriale locale prin consultanță și orientare.
Proiectul are următoarele Obiective Specifice (ObS):
ObS.1 Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupul țintă prin informarea și
consilierea acestora cu privire la oportunitățile de ocupare și dezvoltarea abilităților de orientare în
carieră pentru 465 de persoane în cele 20 de luni si 19 zile de implementare.
ObS.2 Încurajarea dezvoltării activităților independente și a inițiativelor antreprenoriale prin oferirea de
consultanță și orientare specifică pentru 80 de persoane din grupul țintă, prin intermediul cursurilor de
antreprenoriat și prin intermediul biroului de consultanță antreprenorială organizat în cadrul proiectului,
în urma cărora cel puțin 6 persoane vor porni activități pe cont propriu.
ObS.3 Formarea profesională pentru cel puțin 425 persoane, din care cel puțin 165 șomeri de lungă
durată, prin organizarea a 8 programe de formare acreditate ANC, adaptate la nevoile grupului țintă și
la contextul pieței muncii, pe durata a 18 luni.
ObS.4 Facilitarea participării pe piața muncii a persoanelor din grupul țintă prin medierea legăturilor
dintre aceștia și angajatori în urma căreia estimăm că minim 51 persoane participante la instruire vor fi
angajate în termen de 6 luni.
Dispoziții generale
Art.1. Concursul “Antreprenori în Delta Dunării” este organizat de către K Consulting Management and
Coordination SRL și Asociația Vox Deltae în cadrul proiectului “Deltactiv – programe integrate pentru
locuitorii Deltei”, cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013, in baza
Contractului de finanțare POSDRU/128/5.1/G/134401, al cărui Beneficiar este Asociația „Romano
ButiQ”.
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Art.2. Persoanele care fac parte din grupul țintă al proiectului si care au participat la unul din cursurile
de formare furnizate prin intermediul proiectului “Deltactiv – programe integrate pentru locuitorii Deltei”
au posibilitatea de a se înscrie în Concursul „Antreprenori în Delta Dunării”.
Art.3. Prin înscrierea la concurs, participanții acceptă și se supun prevederilor prezentului Regulament
de concurs. Organizatorul consideră înscrierea în concurs ca o acceptare implicită a acestui
regulament și consideră orice date cu privire la participare adevărate și corecte. În cazul descoperirii
oricăror neconcordanțe cu realitatea, organizatorul nu va considera respectiva participare validă. Orice
problemă în acest sens va fi evaluată de organizator, iar decizia luată va fi unică și irevocabilă.
Art.4. Concursul „Antreprenori în Delta Dunării” se organizează în scopul impulsionării, stimulării și
dezvoltării antreprenoriatului în rândul locuitorilor din Delta Dunării, încurajării creării de noi
întreprinderi, susținerii spiritului managerial și promovării culturii antreprenoriale în societate.
Câștigătorii vor fi recompensați cu premii bănești. În acest fel participanții la concurs ale căror proiecte
de afaceri au fost premiate vor fi încurajate să dezvolte afacerea propusă.
Art.5. Activitatea privind organizarea, desfășurarea și stabilirea rezultatelor concursului va fi efectuată
de către organizator.
Art.6. Prezentul Regulament stabilește cerințele față de participanți și lucrările prezentate la concurs,
criteriile de selectare și evaluare, termenul de desfășurare a Concursului, modalitatea de stabilire a
câștigătorilor.
Art.7. La concurs poate participa orice participant in proiectul “Deltactiv – programe integrate pentru
locuitorii Deltei”, care respectă următoarele condiții:
➢
a absolvit un curs organizat in cadrul proiectului “Deltactiv – programe integrate pentru
locuitorii Deltei”.
➢
a inițiat o activitate independentă/afacere nouă pe parcursul proiectului (are o entitate juridică
înființată după data înscrierii în cadrul proiectului) sau are un proiect de afaceri pe baza căruia
intenționează sa înființeze o entitate juridică cel mai târziu până la data de 10 decembrie 2015.
Modalitatea de constituire a entității juridice nu este restrictivă, forma de înființare putând fi: SRL, SRLD, Fundație sau Asociație, PFA, Cooperativa, alte forme juridice.
Atât în cazul entităților juridice deja înființate, cât și a celor care urmează a fi înființate, parteneriatul nu
este descurajat. Este suficient ca unul dintre fondatori/asociați sa îndeplinească criteriile de
eligibilitate. Dacă sunt mai mulți asociați/fondatori trebuie sa fie minim unul care să fie participant în
proiectul “Deltactiv – programe integrate pentru locuitorii Deltei” îndeplinind condițiile de eligibilitate
mai sus menționate.
Art.8. Un participant are dreptul de a se înscrie cu mai multe proiecte de afaceri însă nu poate câștiga
decât cu unul dintre ele, cel cu punctajul cel mai mare.
Orice participant are dreptul de a retrage depunerea formularului proiectului de afacere inițial si de a-l
înlocui cu unul mai bun/nou pana la data închiderii primei etape a concursului (înscrierea). Vor intra în
evaluare cele mai recente versiuni trimise spre jurizare fără a se tine cont de formele anterioare,
pentru a permite participanților îmbunătățirea acestora in urma cercetării de piață.
Art.9. Documentele care trebuie transmise pentru validarea înscrierii în concurs sunt:
Proiectul „DeltActiv - Programe integrate pentru locuitorii Deltei”
Contract de finantare POSDRU/128/5.1/G/134401
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
INVESTESTE IN OAMENI!




cerere-tip de înscriere la concurs, al cărui model este prevăzut in anexa nr.1 la prezentul
Regulament.
proiectul de afaceri, structurat conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.

Art.10. Documentele menționate la art.9 se transmit prin:





Poștă la sediul K Management Consulting and Coordination SRL, Drumul Săbăreni 101-125,
sector 1, București sau la punctul din lucru din sat Crișan, comuna Crișan, Str. Principală nr.
84, jud. Tulcea
SAU
Fax la numărul 0372875838
SAU
E-mail la adresa deltactiv@kcmc.ro

Art.11. Etapele desfășurării Concursului „Antreprenori în Delta Dunării” sunt următoarele:
Etape

Perioada

1. Înscrierea participanților la concurs

27.10.2015 – 04.11.2015

2. Evaluarea dosarelor/proiectelor de afaceri
depuse in cadrul concursului
3. Anunțarea rezultatelor

05.11.2015 – 08.11.2015

4. Depunerea contestațiilor

10.11.2015

5. Soluționarea contestațiilor

11.11.2015

6. Publicarea listei de câștigători

12.11.2015

7. Semnarea contractului de acordare a premiului

12.11.2015 – 30.11.2015

8. Plata premiului

01.12.2015 – 15.12.2015

09.11.2015

Art.12. Procedura de evaluare a proiectelor de afaceri se va face după criteriile de evaluare prevăzute
in anexa nr.3 la prezentul Regulament.
Art.13. Dosarele prezentate la Concurs vor fi examinate de către Comisia de evaluare, care va stabili
câștigătorii concursului pe baza prezentului Regulament.
Art.14. Rezultatele Concursului „Antreprenori în Delta Dunării" vor fi afișate la punctul de lucru din sat
Crișan, comuna Crișan, str. Principală nr.84, jud. Tulcea și comunicate prin e-mail tuturor persoanelor
înscrise în concurs.
Art.15. Primele 6 proiecte de afaceri în ordinea punctajului vor fi premiate cu premii în valoare de
5.000 lei pentru fiecare.
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Art.16. Participanții au dreptul sa formuleze contestație. Contestația va fi depusă prin una din
modalitățile menționate la art.10. Contestațiile pot fi depuse pana pe 08.11.2015, la ora 16:00. Orice
contestație depusa după ora 16:00 (in data de 08.11.2015), nu va fi luată în considerare.
Contestația se formulează în scris și va cuprinde:
-

datele de identificare ale solicitantului;
obiectul contestației;
motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;
dovezile pe care se întemeiază;
datele de comunicare a rezultatului contestației (adresă, fax, email).

Contestația va fi soluționată de o comisie de analizare a contestațiilor numită de organizator.
Art.17. Premiile se vor acorda numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
▪

se face dovada înființării unei entități juridice care va implementa modelul de business
selectat, cel mai târziu până la data de 10.12.2015.

Premiul se va acorda cel mai târziu până la data de 15.12.2015 în baza unui Contract încheiat cel mai
târziu până pe data de 30.11.2015, inclusiv.
Modelul Contractului de acordare a premiului este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
Art.18. Concursul se desfășoară în acord cu prevederile Codului Fiscal al României în vigoare.
Impozitul pentru suma acordată în bani va fi reținut de organizator din premiul acordat și va fi virat la
bugetul de stat în termenul legal.
Art.19. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe
cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătorești române competente de la sediul organizatorului.
Dispoziții finale
Art.20. Prezentul Regulament se aplică în cadrul proiectului “Deltactiv – programe integrate pentru
locuitorii Deltei”, a fost elaborat de echipa de implementare a proiectului și respectă principiile egalității
de șanse, nediscriminării pe criterii de religie, etnie sau de altă natură și poate fi modificat și completat
în funcție de necesitățile reale care decurg din implementarea proiectului.
Prezentul Regulament se aplică începând cu data de 23 octombrie 2015.
Echipa de elaborare a Regulamentului:
Nr.
crt.
1.

Activitatea

Nume și prenume

Funcția

Întocmit

Mădălina Szelmenczi

2.

Verificat

Eugen Moldoveanu

Consilier orientare
profesională
Consilier juridic

3.

Avizat

Mihai Preda

Manager de proiect

Semnătura

Proiectul „DeltActiv - Programe integrate pentru locuitorii Deltei”
Contract de finantare POSDRU/128/5.1/G/134401
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
INVESTESTE IN OAMENI!

Concurs „Antreprenori în Delta Dunării”
Anexa 1
Nr. de înregistrare ......../.................

Cerere de înscriere la Concursul „Antreprenori în Delta Dunării”

Subsemnatul/a ........................................................ CNP ............................................, cu domiciliul în
localitatea......................................

strada.................................

............

nr..........bl.........sc.......ap...........județ ......................... vă solicit înscrierea în vederea participării la
Concursul „Antreprenori în Delta Dunării” organizat in cadrul proiectului “Deltactiv – programe
integrate pentru locuitorii Deltei”, Contract de finanțare POSDRU/128/5.1/G/134401.

Pentru

participarea

la

acest

concurs

depun

proiectul

de

..................................................................................................... având ...... pagini.

Data:

Semnătura:
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afaceri

Concurs „Antreprenori în Delta Dunării”
Anexa 2 – Structura Proiectului de afaceri

Proiectul de afaceri
Structura model
1. Informații relevante despre afacere
Descrieți scopul afacerii.
Prezentați obiectivele financiare ale afacerii.
Prezentați strategia afacerii pe viitor.

2. Descrierea produselor / serviciile
Descrieți modul in care se realizează produsele / serviciile.
Evaluați costurile de realizare a produselor finite (producție/servicii).
Calculați costurile de vânzare.

3. Potențiali clienți si modalități de distribuție a produselor / serviciilor
Definiți cat se poate de specific segmentul de piață pe care activați.
Prezentați o cercetare de piață cu privire la necesitatea produselor / serviciilor.
Enumerați elementele care va diferențiază de concurenți, cate întreprinderi oferă servicii identice, similare sau înlocuitoare
pe piața pe care activați.

4. Analiza SWOT
Prezentați punctele tari si punctele slabe ale afacerii propuse.
Prezentați oportunitățile si amenințările pe care le poate întâmpină afacerea propusa.

5. Strategia de marketing si planul de vânzări
Prezentați modalitatea in care clienții vor afla despre produsele / serviciile dumneavoastră, bugetul alocat pentru
promovarea produselor / serviciilor, metodele de reclama ce vor fi folosite, estimarea veniturilor lunare/ anuale maxime
pepiață identificata in funcție de cantitatea de produse/servicii si prețul propus.
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