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31 Ianuarie 2022 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Lansare proiect - StartUPT - Innotech Student 

Finanțări nerambursabile pentru studenți antreprenori prin programul 
StartUPT! 

 

Specialiștii Universității Politehnica Timișoara, în colaborare cu fonduri-structurale.ro, vor pregăti 
peste 300 de studenți care au spirit antreprenorial și vor să își deschidă o afacere. Cele mai bune 
planuri de business vor primi o finanțare între 40.000 și 60.000 de euro. 

 
Lansarea proiectului va avea loc Miercuri 2 Februarie 2022, ora 14:00. 

 
Evenimentul va avea loc ONLINE, pe platforma Zoom iar participarea este GRATUITĂ. 
Înscrierile se fac completând formularul: 
https://upt-ro.zoom.us/webinar/register/WN_lJgTn2coTdWwkDcZ8AN8oA   

 
Evenimentul va fi transmis LIVE pe paginile de Facebook ale Centrului Multimedia UPT ( 
https://www.facebook.com/centrulmultimedia) și Universității Politehnica Timișoara 
(https://www.facebook.com/UPTimisoara). 

 
Formare în antreprenoriat! Participi la curs împreună cu formatorii specialiști și îți structurezi 
ideea într-un plan de afacere! 

 
StartUPT este un program de antreprenoriat care se adresează studenților de la orice 
universitate din Regiunea Vest a României (minim anul II de licență), care au domiciliul/reședința 
într-una dintre regiunile mai puțin dezvoltate ale României (Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, 
Vest, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est) și care doresc să înființeze un start-up într-unul 
dintre sectoarelor economice cu potențial competitiv din aceste regiuni.  

 
”Te vom sprijini să îți dezvolți spiritul de antreprenor prin activități de întreprindere simulată, 
servicii personalizate de mentorat în antreprenoriat și inovație digitală, urmând cursuri de 
antreprenoriat certificate ANC. Vei participa, inclusiv, la două Școli de Afaceri! ” 

 
Te înscrii la concursul de planuri de afaceri și găsești finanțare pentru ideea ta! 

https://upt-ro.zoom.us/webinar/register/WN_lJgTn2coTdWwkDcZ8AN8oA
https://www.facebook.com/centrulmultimedia
https://www.facebook.com/UPTimisoara


 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020 
 

 

 
Primele 26 cele mai bune planuri de business vor primi finanțări nerambursabile de până la 
60.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii.   

 
”Ești eligibil și determinat să intri în cursa pentru finanțarea de 40.000-60.000 de euro? Perfect, 
te așteptăm să te înscrii pe https://www.cm.upt.ro/start-upt/ pentru a participa la prima etapă a 
programului, și anume cursurile de Competențe Antreprenoriale organizate în perioada imediat 
următoare. Ce mai aștepți? Vino în StartUPT! Fii fără grijă! Noi vom fi alături de tine și te vom 
sprijini în toată această perioadă.” 

 
Înființezi afacerea și pornești la drum ca antreprenor StartUPT! 

 
Participă miercuri, 2 februarie - online, pentru a afla toate detaliile de participare și 
desfășurare ale programului StartUPT! 

 
**Consultă metodologia proiectului publicată pe https://www.cm.upt.ro/start-upt/ pentru a afla 
criteriile complete de eligibilitate.  

 
„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”. 
Proiectul este implementat de Universitatea Politehnica Timișoara în calitate de Beneficiar, 
împreună cu fonduri-structurale.ro (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL) în 
calitate de partener, în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023. 

 
 

Pentru informații contact prof.dr.ing. Radu Vasiu contactstartupt@upt.ro și 
https://www.cm.upt.ro/start-upt/ 
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