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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 
 

APEL COMPETITIV ! 
 

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS DESCHIS ÎNTRE 15 IUNIE 2020 ORA 16.00 ŞI 31 AUG. 2020 ORA 16.00 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE 

Innotech Student 

 

AXA PRIORITARA 

6. Educaţie şi competenţe 

OBIECTIV TEMATIC 

10. Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea 
dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

PRIORITATEA DE INVESTITII 

10.IV Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare 
profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea 
programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, 
inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie 

OBIECTIVE SPECIFICE 

6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc 
un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / 
inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI   

ACTIUNI SPRIJINITE 

Etapa I de implementare: Organizarea și derularea programelor de învăţare  
(prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe 
dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin 
întreprinderea simulată în sectoarele economice cu potențial competitiv) 
Activitatea 1_Campanie de informare a publicului cu privire la program 
Activitatea 2_Selectarea grupului țintă 
Activitatea 3_Derularea programului de formare antreprenorială (activitate obligatorie) 
Activitatea 4_Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate 
obligatorie) 
Activitatea 5_Organizarea și derularea de întreprinderi simulate (activitate obligatorie) 
Activitatea 6_Efectuarea de stagii de practică (activitate obligatorie) 
Activitatea 7_Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate 
de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri 
(activitate obligatorie) 
Activitatea 8_Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de 
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie) 
Etapa II de implementare: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea 
unei afaceri 
Activitatea 1_Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente 
implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie) 
Activitatea 2_Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și 
dezvoltării afacerilor finanțate (activitate obligatorie) 
Etapa III de implementare: Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de 
implementare a proiectului 
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TIPURI DE SOLICITANȚI ŞI PARTENERI ELIGIBILI ÎN CADRUL APELULUI 

✓ Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate; 
✓ Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea și  sectorul 

privat/ centre de CDI; 
✓ Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române 
✓ Academia Română; 
✓ Asociaţii profesionale; 
✓ Camere de comerţ şi industrie; 
✓ Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și 

Incluziune Socială; 
✓ Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi; 
✓ Organizaţii sindicale şi patronate; 
✓ Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică; 
✓ ONG-uri; 
✓ Parteneriate între categoriile mai sus menționate 

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

 
Maximum 30 luni 
 

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI 

 
➢ Studenți (ISCED 5 – 7) – înmatriculaţi cel puțin în anul 2 de studii de licență; 
➢ Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi); 
➢ Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor 

de învățământ superior) 
 
Valoarea minimă a grupului țintă pentru un proiect este de 300 persoane. 
 

INDICATORII APLICABILI PROIECTULUI 

               Indicatori de realizare 

COD DENUMIRE INDICATOR TINTA MINIMA SOLICITATA 

4S129 Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru 
tranziția de la școală la viața activă, din care: 

➢ Studenți aparținând minorității roma 
➢ Studenți din mediul rural 
➢ Studenți netradiționali 
➢ Studenți SEN (cu cerințe educaționale speciale) 

Ținta minimă a 
indicatorului de realizare 
4S129 este de 300 de 
persoane 

               Indicatori de rezultat  

4S116 Cursanți/ studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea 
calității de participant, din care: 

➢ Studenți aparținând minorității roma 
➢ Studenți din mediul rural 
➢ Studenți netradiționali 
➢ Studenţi SEN (cu cerințe educaționale speciale) 

Ținta minimă pentru 
indicatorul 4S116 este 
egală cu numărul de 
ȋntreprinderi sprijinite ȋn 
cadrul proiectului 

4S144 Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de 
IMMuri la 6 luni după terminarea sprijinului 

 

 
Nu este obligatoriu ca în cadrul cererii de finanțare să fie incluse sub-diviziunile/sub-categoriile de 
indicatori. 
 

ALOCAREA FINANCIARĂ 
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20.000.000 €, din care contribuția UE (85%) este de 17.000.000 €. 
 

VALOAREA PROIECTELOR 

 
Valoarea eligibilă a unui proiect este de maximum 2.000.000 €. 
 
În cadrul acestui apel de proiecte se va considera cursul Inforeuro aferent lunii mai 2020, respectiv 
1 EURO = 4,8435 RON. 
 

➢ Minumum 65% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea afacerilor 
(cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis); 

➢ Maximum 35% din bugetul proiectului va fi alocat cheltuielilor care nu fac obiectul schemei de 
ajutor de minimis. 

 

COFINANTARE SOLICITANT 

 
A. Contributia solicitantului/partenerilor pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor 

de minimis = 2% (din valoarea totală eligibilă a proiectului propus) 
 

B. Contributia solicitantului/partenerilor pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de 
minimis = 0% 

 

SITE PROGRAM 

 
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-de-proiecte-innotech-student/ 
 
 

 

http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-de-proiecte-innotech-student/

