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CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI, 27 MARTIE 2018, BRAD 

Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu S.C. Interlog COM S.R.L  derulează în perioada 
ianuarie 2018 - ianuarie 2021 proiectul Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și 
Talentați - SMART Start Up, prin care sunt finanțate 52 idei de afaceri. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri 
de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiție 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și 
înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii 
inovatoare, apel de proiecte POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbană. 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unui program integrat de susținere a înființării 
de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Vest în domeniul științelor exacte, 
cu accent pe IT, care vor promova utilizarea soluțiilor TIC adecvate, a inovării sociale și a dezvoltării 
durabile destinate creării a minim 104 de locuri de muncă.  

Principalele beneficii pe care le oferă acest proiect constau în: 
 finanțarea ideii de afaceri cu o sumă de până la 156.000 lei;
 cursuri gratuite de antreprenoriat;
 stagii de practică în cadrul întreprinderilor, din țară sau străinătate;
 sprijin în întocmirea documentației de înființare a firmei;
 consiliere în demararea afacerii de la profesioniștii din domeniu;
 urmărirea implementării ideii de afaceri și propunerea de măsuri de îmbunătățire a acestora;
 premierea celor mai de succes afacerii înființate;
 crearea unei rețele de start-up-uri și IMM-uri din țară și străinătate prin intermediul
evenimentelor (conferințe, participarea la târguri, eveniment de mach-making etc.)

De beneficiile proiectului pot beneficia următoarele persoane: 
 persoanele fizice (șomeri, persoane inactivă, persoane care are un loc de muncă) și doresc să

își înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. Aceste persoane trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
o să intenționeaze să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
o să aibă reședința sau domiciliul în zona de VEST (Jud. Arad, Caraș-Severin, Hunedoara

sau Timiș);
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o să nu dețină o afacere sau să fie acționar majoritar la momentul semnării
contractului de subvenție;

o să urmeze sau să fi urmat o facultate în domeniul științelor exacte/ să activeze sau să
fi activat în domeniul științelor exacte.

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 
 330 de persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană, din

Regiunea Vest vor fi formate și certificate în domeniul antreprenoriatului;
 52 planuri de afaceri subvenționate, în vederea înființării de intreprinderi cu profil nonagricol (în

special în domeniul IT) în zona urbană a Regiunii Vest, ce contribuie la creșterea ratei de
ocupare în regiune. Subvenția acordată este de maxim 156.000,00 lei/firmă.

 104 locuri de muncă durabile create în cadrul afacerilor finanțate.

Marți, 27 Martie 2018, ora 12.00, la Brad, Casa de Cultură, vă invităm la conferința de lansare a 
proiectului, prilej pentru participanți de a obține mai multe informații despre proiect. 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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