setul de logouri: compus din emblema UE, sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor
Structurale în România, poziţionate conform MIV

04.02.2022

COMUNICAT DE PRESĂ
Lansare proiect - StartUPT - Innotech Student
Finanțări nerambursabile pentru studenți antreprenori prin programul
StartUPT!
Proiectul StartUPT, câștigat în cadrul competiției Innotech Student, este implementat de
Universitatea Politehnica Timișoara în calitate de Beneficiar, împreună cu fonduristructurale.ro (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL) în calitate de partener, în
perioada decembrie 2021 – decembrie 2023.
Obiectivul general al proiectului este crearea unui cadru inovator și sustenabil, favorabil
dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale a 341 de studenți în vederea înființării și creării de
locuri de muncă în afaceri, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
● Formarea în antreprenoriat pentru minimum 341 de studenți, prin furnizarea de
cursuri de „Competențe Antreprenoriale” certificate ANC;
● Selectarea a 26 de planuri de afacere din sectoarele competitive identificate conform
SNC, care vor fi finanțate în cadrul proiectului și vor primi ajutor de minimis - 13 afaceri
vor beneficia de maximum 40.000 euro (min. 2 locuri de muncă create) și 13 afaceri
vor beneficia de maximum 60.000 euro (min. 3 locuri de muncă create);
● Stagii de practică, mentorat în antreprenoriat și inovație digitală, activități de
întreprindere simulată pentru cei 26 de antreprenori selectați și 3 antrepreori de pe
lista de rezervă;
● Dezvoltarea afacerii cu ajutorul finanțării primite timp de 12 luni de către 26 de
beneficiari de ajutor de minimis;
● Asigurarea sustenabilității celor 26 de afaceri sprijinite timp de 6 luni ulterior finalizării
sprijinului de către beneficiarii de ajutor de minimis.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 9.280.400,14 lei, din care valoarea finanțării
nerambursabile este de 9.190.844,13 lei. Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului și
partenerului este de 89.556,01 lei.
***
StartUPT” (POCU/829/6/13/140550) este un proiect cofinanțat din Fondul Social European,
prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) în cadrul liniei de finanțare „Innotech
Student”.
Cod SMIS: 140550, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020
Pentru informații contact Prof.dr.ing. Radu Vasiu, Manager proiect:
mailto:contactstartupt@upt.ro și https://www.cm.upt.ro/start-upt/

