Diaspora Start Up
Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa
demareze o afacere, cu fonduri europene
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Ce este Diaspora Start-Up?

•

Este o linie de finanțare destinată românilor din Diaspora care vor să
dezvolte o afacere în mediul urban în România

•

Un program dedicat EXCLUSIV dezvoltării antreprenoriatului
și înființării de noi întreprinderi
Valoarea maximă a subvențiilor acordate unui
Beneficiar este de 40.000 de euro
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•

Ce face Diaspora Start-Up?

• STIMULEAZĂ antreprenoriatul
• CREEAZĂ locuri de muncă
• Oferă fonduri europene pentru:
• cursuri de educație antreprenorială
• consultanță tehnică de specialitate
• servicii de mentorat

Afacerile pe care trebuie să le
dezvolte cei interesați pot fi în
orice domenii nonagricole și
vor fi inființate în mediul urban
în
toate
regiunile
de
implementare din România, cu
exceptia Bucuresti-Ilfov.

• implementarea planului de afaceri

Durata proiect: 3 ani
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Condiții de eligibilitatea grupului țintă

a) intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
b) are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale
României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
c) are vârsta de minimum 18 ani;
d) poseda cetatenia romana;
e) face dovada domiciliului sau rezidenței in strainatate în ultimele 12 luni până la momentul încrierii
în grupul țintă;
f) este fie angajat (inclusiv persoana care desfasoara o activitate independenta), fie somer sau
persoana inactiva;
g) iși exprimă intenţia de participare la activităţile proiectului;
h) iși exprimă consimţământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal; dovada
se va face cu Declaraţia (pe proprie răspundere) de Consimţământ cu privire la utilizarea și
prelucrarea datelor cu caracter personal;
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i) declară că nu a mai participat la un alt proiect finanțat din fonduri nerambursabile cu aceleași
activități precum cele din proiectul nostru;

Condiții de eligibilitate a grupului țintă
j) demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în
străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să
inițieze o afacere prin intermediul programului,
sau

demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori
alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului,
sau
demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să
ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățamânt superior din
străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul
în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.
k) iși exprimă intenția de a iniția o activitate independentă nonagricola in zona urbana a regiunii de
implementare a proiectului, in care va angaja minimum 2 persoane, ca urmare a participării la activitățile
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proiectului;
l) nu se incadreaza in categoria de Tineri NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au
un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

PASII PROIECTELOR:

Formare antreprenoriala (online)- inceput aproximativ Nov-Dec.2017
Selectarea planurilor viabile de afaceri- aprox.Aprilie-Mai 2018

Oferirea de sprijin pentru înființarea persoanele juridice (IMMuri)

Finanțarea afacerii (max.40 000 EURO)
Asigurarea consilierii/consultanței/mentoratului pe parcursul
implementării planului de afaceri
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Ce va contine Planul de Afaceri?*

a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare (obiective, activități, rezultate,
indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
c) schema organizatorică și politica de resurse umane;
d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;

f) strategia de marketing;
g) proiecții financiare privind afacerea.

* Continut minim solicitat

VIITORUL ANTREPRENOR:

Primește 50%* din subvenție – prima tranșă – la
infiintarea firmei, prin cerere de plata
Efectuează cheltuielile incluse în planul de afaceri în
max. 12 luni de la semnarea contractului

Primește restul de 50%* din subvenție – a doua
tranșă dacă a realizat venituri reprezentand 30% din
prima tranșă de finanțare
* Transa poate sa difere de la un administrator de grant la altul
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