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Lansarea concursului de planuri de afaceri
AntreV – Antreprenor pentru Viitor!
în cadrul Proiectului

Universitatea din Oradea anunţă lansarea concursului de planuri de afaceri AntreV în cadrul proiectului AntreV – Antreprenor pentru viitor, subacBvitatea 7.2 ”Evaluarea şi premierea planurilor de
afaceri în parteneriat cu angajatorii în scopul creșterii angajabilităţii (I)”.
Concursul de planuri de afaceri AntreV se adresează celor care au absolvit cursul ”Competenţe
antreprenoriale” în cadrul proiectului AntreV și care au îmbunătăţit planul de afaceri elaborat cu
ocazia absolvirii cursului prin introducerea a două teme orizontale: 1. îmbunătăţirea accesibilităţii, a
u<lizării și a calităţii TIC; 2. inovarea socială.
Evaluarea planurilor de afaceri va ﬁ realizată de către o comisie mixtă consBtuită din reprezentanţi ai
cadrelor didacBce universitare, ai partenerului și angajatorilor și va consBtui o oportunitate pentru
studenţi de a ﬁ remarcaţi de angajatori și de a putea beneﬁcia de stagii de internship sau de angajare,
dar și de oportunităţi de ﬁnanţare pentru punerea în pracBcă a planului de afaceri.
În cadrul concursului, 450 de planuri de afaceri vor ﬁ evaluate calita<v. Dintre acestea, 126 vor ﬁ
premiate asKel:
42 de premii care răspund componentei prac<ce și sustenabilitate poststudii realizate în domeniul studiilor de licenţă:
• - premiul 1 – 14 premii în cuantum de 1500 lei;
• - premiul 2 – 14 premii în cuantum de 1000 lei;
• - premiul 3 – 14 premii în cuantum de 500 lei;
•
42 de premii speciale care răspund temei orizontale - îmbunătăţirea accesibilităţii, a u<lizării și a
calităţii TIC:
• - premiul 1 – 14 premii în cuantum de 1500 lei;

• - premiul 2 – 14 premii în cuantum de 1000 lei;
• - premiul 3 – 14 premii în cuantum de 500 lei;
42 de premii speciale care răspund temei orizontale - inovare socială:
• - premiul 1 – 14 premii în cuantum de 1500 lei;
• - premiul 2 – 14 premii în cuantum de 1000 lei;
• - premiul 3 – 14 premii în cuantum de 500 lei.
Acordarea premiilor pentru inovarea socială va urmări dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care
pot ﬁ mai bine abordate provocările sociale, cu parBciparea actorilor publici și privaţi, inclusiv a societăţii civile, cu scopul îmbunătăţirii serviciilor sociale, în special cu scopul de a testa, și, eventual, a
implementa la scara largă soluţii inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările
sociale.
Calendarul concursului de planuri de afaceri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicarea Metodologiei de evaluare și premiere a planurilor de afaceri pe site-ul proiectului:
06.05.2021
ConsBtuirea Comisiilor de evaluare a Planurilor de afaceri: până la 30.04.2021
Publicarea anunţului cu privire la demararea Concursului de planuri de afaceri AntreV și a
unui Comunicat de presă cu privire la demararea Concursului de planuri de afaceri AntreV:
06.05.2021
Înscrierea la concurs a planurilor de afaceri (depunerea dosarelor): 10.05.2021 - 14.05.2021
(Dosarul se transmite prin e-mail pe adresa: proiectantrev@gmail.com)
Evaluarea planurilor de afaceri înscrise la concurs: 17.05.2021 - 28.05.2021
Publicarea anunţului cu privire la rezultatele evaluării planurilor de afaceri pe site-ul proiectului: 31.05.2021
Depunerea contestaţiilor: 01.06.2021
Soluţionarea contestaţiilor: 02.06.2021
Publicarea anunţului cu privire la rezultatele ﬁnale ale evaluării planurilor de afaceri pe site-ul
proiectului: 03.06.2021
Prezentarea și premierea planurilor de afaceri: se va stabili o dată în săptămâna 0711.06.2021
Publicarea anunţului cu privire la ﬁnalizarea Concursului de planuri de afaceri AntreV pe siteul proiectului și a unui Comunicat de presă cu privire la ﬁnalizarea Concursului de planuri de
afaceri AntreV: 14.06.2021.

Despre proiectul AntreV
AntreV este un proiect european care are ca obiecBv general creşterea numărului de studenţi ai Universităţii din Oradea prin sBmularea parBcipării studenţilor la programe de studii de licenţă, în special
a celor din categorii vulnerabile, prin creşterea atracBvităţii ofertelor educaţionale, în special în ceea
ce priveşte antreprenoriatul, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didacBce.
Proiect: Antreprenor pentru viitor
Beneﬁciar: Universitatea din Oradea
Partener: CorporacBve ConsulBng SRL
Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei, din care:
- Finanţare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei; Valoare eligibilă
nerambursabilă din Bugetul naţional: 956.150,77 lei
- Coﬁnanţare beneﬁciar: 168.288,72 lei
Durata de derulare a proiectului: 2 ani
Perioada de implementare: 24.05.2019 - 23.05.2021
Cod proiect MySMIS: 124167
Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10
Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor - Măsură acBvă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai puBn dezvoltate; Axa
Prioritară: Educaţie şi competenţe
Proiect coﬁnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Contact:
Manager de proiect - Conf.univ.dr. CĂUȘ Vasile Aurel
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1
tel. Secretar proiect 0259.408.288
hhps://antrev.uoradea.ro

