DIASPORA ȘI MEDIUL DE AFACERI
În proiectului „START-UP diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării
avantajelor competitive ale României ” (Cod MySMIS 107751), cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman, s-a implementat schema de minimis
pentru înființarea de start-upuri de către persoane aparținând Diasporei.
Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au fost un număr de cca. 200 de persoane cu
vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează
o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), care îți au reședința sau domiciliul în
ultimele 12 luni în Diaspora și care au urmat cursul de formare „competențe antreprenoriale”,
organizat în cadrul proiectului.
Urmare competiției planurilor de afaceri au fost desemnate 36 persoane câștigătoare,
dintre care 31 firme au semnat contracte de subvenții și au fost create și menținute un număr
de 72 locuri de muncă. Domeniile în care cele 31 de afaceri sunt dezvoltate răspund unei palete
largi de activități, legate de dezvoltare durabilă (afacerile privind fabricarea brichetelor din
reziduri vegetale), domeniul IT (afacerea ce are ca scop realizare și/sau comercializarea
produselor și serviciilor de securitate on-line, comerț on-line), domenii în care preponderent
sunt angajate persoane de sex feminin (salon înfrumusețare, servicii pentru copii, etc.), precum
și domenii în care preponderent sunt angajate persoane de masculin (construcții, servicii auto,
etc.).
Majoritatea firmelor finanțate sunt din regiunea Nord Est 33,33% urmate de regiunea
Nord Vest 26,67%, iar ca distribuție pe județe 11 provin din județul Bacău și 5 din județul Cluj.
Proiectul s-a derulat în perioada 11 septembrie 2017 – 10 aprilie 2021 cu un buget de
10.662.767,17 lei (din care 10.476.496,22 lei asistență financiară nerambursabilă și 186.270,95
lei cofinanțare) și este implementat în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL
București, Centrul de Informare Tehnologică – IRECSON București, ARJE Formacion, Spania.
Pentru informații suplimentare persoană de contact doamna Mihaela Mastacan – manager
proiect.

