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Inotech Student „STudent – AntreprenorR de Succes – STARS” este un 
proiect ce se va derula în perioada 31.12.2021 – 30.12.2023, contract 
POCU/829/6/13/140840, cu o valoare de 9.486.411,75 lei, din care 
cheltuielile totale nerambursabile sunt de 9.426.489,33 lei



Obiectivul general al proiectului

Creşterea competitivităţii şi a gradului de ocupare a absolvenţilor de învăţământ 
terţiar universitar şi non universitar prin promovarea antreprenoriatului şi 
susţinerea dezvoltării de afaceri durabile şi incluzive în sectoarele economice cu 
potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI

Proiectul îşi propune

să susţină dezvoltarea antreprenoriatului, pe baza dezvoltării durabile, a inovării sociale, 
egalităţii de şanse, accesibilizării, nediscriminării, utilizării TIC, ca principii de baza în 
mediul de business;

să genereze 23 afaceri noi, pe baza unor planuri de afacere incluzive si sustenabile;

să dezvolte competenţe antreprenoriale de bază pentru 350 de persoane pentru sprijinirea 
şi motivarea acestora în vederea demarării propriilor afaceri;

sa asigure pregătire practică pentru 26 de antreprenori selectaţi a fi sprijiniţi financiar 
(inclusiv 3 de pe lista de rezervă) pentru a-şi pune în aplicare planurile de afaceri, prin 
efectuarea unor stagii de pregătire în întreprinderi deja existente cu profil de activitate 
similar, derularea de activităţi în cadrul unor întreprinderi simulate;

să susţină financiar 23 de planuri de afacere, generate de antreprenori, pentru dezvoltarea 
socio-economică şi pentru crearea de locuri de muncă incluzive;

să genereze un minim de 67 de noi locuri de muncă incluzive, plecând de la cele 23 de 
planuri de afacere pentru care se acordă sprijin financiar;

să asigure continuitatea şi dezvoltarea afacerilor prin Business HUB, mecanism de moni-
torizare pe termen mediu şi lung;

sa ofere consultanţa necesară antreprenorilor, pentru a depăşi barierele care apar în calea 
dezvoltării afacerilor lor şi pentru dezvoltare continuă;

să asigure transparenţa şi respectarea principiilor de incluziune, nediscriminare şi egalitate 
de şanse în toate acţiunile întreprinse;

să asigure informarea activităţilor oferite de proiect, pentru a oferi tuturor persoanelor 
interesate posibilitatea de a deveni antreprenori şi de a fi susţinuţi prin acţiunile derulate 
prin proiect.

să promoveze inovarea, cercetarea ca instrumente de dezvoltare antreprenorială în cadrul 
Business HUB.
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EGALITATE DE ŞANSE DEZVOLTAREA DURABILĂ

Egalitate de gen

Nediscriminare

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Poluatorul plăteşte

Protecţia biodiversităţii

Utilizarea eficientă a resurselor

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Rezilienţa la dezastre

Business HUB

Urmează cursul de 
formare antreprenorială 
și stagiile de practică și 

intră în Comunitatea 
Business HUB

Afacerea Ta

Îndeplinește-ți visul de a 
deveni antreprenor și 

creează-ți propriul plan de 
afaceri și înscrie-te cu el în 

concurs.

Obține Finanțare

Înscrie-te cu planul de afaceri al 
business-ului tau și poți obține 

finanțare cu valoare cuprinsă între 
40.000 și 100.000 Euro!
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