Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3. “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie: 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: “FII TARE! – Tineri Antreprenori Responsabili”
Cod Contract: POSDRU/176/3.1/S/150673

REGULAMENT DE ORGANIZARE AL CONCURSULUI

DENUMIREA CONCURSULUI: Creative Business Ideas Contest
ORGANIZATORII CONCURSULUI
Academia de Studii Economice
Asociația Romana pentru Transfer Tehnologie și Inovare AroTT
Loop Operations SRL
CCDL Events and Training SRL

CADRU GENERAL DE ORGANIZARE
Regulamentul concursului cuprinde o serie de informaţii privind modalitatea de înscriere
în concurs, eligibilitatea participanților, calendarul concursului, modalitatea de jurizare şi
componența juriului, eventualele incompatibilități.
În vederea înscrierii in concurs, persoanele care doresc sa participe trebuie sa fie de acord
cu regulamentul concursului. Nu se acceptă înscrieri, decât dacă participantul respectiv este de
acord cu prezentul regulament.
CINE POATE PARTICIPA LA CONCURS
Concursul de idei de afaceri este deschis tututor persoanelor interesate să demareze o
afacere sau o activitate independentă şi au o idee de afaceri creativă şi inovativă.
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Fondul total de premiere este de 8.000 lei şi vor fi acordate un număr de 3 premii şi două
menţiuni.
Obiectivul concursul este acela de a atrage în cadrul proiectului idei de afaceri noi, creative
şi inovatoare. Concursul contribuie la promovarea şi susţinerea antreprenoriatului românesc.
La Concurs nu pot participa persoanele angajate in cadrul proiectului sau angajati ai
Beneficiarului sau / si Partenerilor / subcontractorilor, precum si rudele de gradul I si II si afinii
acestora.

ELIGIBILITATEA IDEILOR DE AFACERI ŞI A PARTICIPANŢILOR:
La Concurs se pot înscrie persoane individuale sau echipe, cu condiția ca fiecare membru
sa respecte condițiile de apartenenta la grupul țintă, și anume „persoane cu vârsta peste 18 de ani,
care doresc să inițieze o activitate independentă”
Ideile de afaceri trebuie să fie creative şi inovative, iar participanţii trebuie să descrie în
mod specific aceste două componente ale ideii, punând în evidenţă ce anume diferenţiază pe piaţă
ideea lor de afaceri fie că ideea are un caracter de unicitate, este inovativă sau propune realizarea
unei idei de afaceri realizate anterior dar într-o maineră care să răspundă nevoilor grului ţintă în
mod inovator.
Intrarea în concurs se face prin înregistrarea ideii de afaceri prin intermediul formularului
disponibil pe www.antreprenori-responsabil.ro, în perioada 16.11.2015 – 01.12.2015.
Dovada promovării concursului se face prin share pe pagina de Facebook a participantului
a postului de promovare al concursului.
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In cazul în care dovada promovării nu este confirmată de către participant, organizatorii
vor decide eliminarea din Concurs a persoanei care nu a asigurat condiţia de promovare.

INREGISTRAREA PARTICIPANTILOR / DOCUMENTELE:
Pentru participare, candidaţii trebuie să se înregistreze pe site-ul www.antreprenoriresponsabili.ro în perioada 16.11.2015 – 01.12.2015.
La concurs sunt acceptate ideile de afaceri care au fost completate integral pe website-ul
proiectului şi pentru care participanţii au făcut dovada promovării concursului.

EVALUAREA IDEILOR DE AFACERI:
1. Comisia de evaluare pentru etapa 1 va fi formata dintr-un numar de 3 membrii
astfel:
a. Un antreprenor
b. Un mentor din cadrul centrul de afaceri Ingenius Hub
c. Un membru al echipei de implementare al proiectului provenit de la parteneri
2. Comisia de evaluare pentru etapa 2 va fi formată dintr-un juriu format mentori, formatori
şi antreprenori.
3. Evaluarea ideilor de afaceri se va face în 2 etape, dupa cum urmeaza:
o Etapa 1: Eligibilitatea participantilor – se face prin verificarea condiţiei de promovare
a concursului
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o Etapa 2: Evaluarea Ideilor de Afaceri se face de către membrii comisiei de evaluare.
Punctajul maxim care poate fi obtinut este de 10 de puncte, dupa cum urmeaza:
Participantul a descris ideea de afacere

2 p – Descriere detaliata
1 p – Descriere sumată
0 p – Lipsa descrierii

Elementele diferențiatoare asigură plus 3p – Elementele diferențiatoare aduc
valoare ideii de afaceri

valoare adăugată ideii de afaceri într-o
mare măsură
2p – Elementele diferențiatoare aduc
valoare adăugată ideii de afaceri într-o
mică măsură
0p – Nu au fost identificate elemente
diferențiatoare

Clienții sunt descriși şi identificați corect

2p – Clienţii sunt descrişi în mare măsură
1p – Clienţii sunt descrişi sumar
0p – Clienţii nu sunt descrişi

Termenul pentru demararea afacerii

3p – mai puţin de 3 luni
2p – intre 3 şi 6 luni
0p – peste 6 luni
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TOTAL

10 puncte

Membrii juriului vor puncta cu note de la 1-10 fiecare idee de afaceri, clasamentul
realizându-se în urma însumării punctajelor obţinute de la fiecare membru al juriului.
Membrii jurilului vor fi încurajaţi să noteze observaţii în buletinul de vot care vor putea
consta în feedback pentru participant sau oferta de implicare în afacerea respectivă a membrului.

PREMIILE ACORDATE ÎN URMA CONCURSULUI SUNT:
În cadrul concursului vor fi oferite 5 premii astfel:
Premiul I
2 Bilete de intrare la conferința de afaceri Business Days din decembrie – FULL Access
50 de ore de lucru în cadrul centrului de afaceri pentru 3 luni de la momentul demarării
afacerii
1 Set de cărți de afaceri şi management – 6 titluri
2 ore de mentorat
2 oră de consultanță pentru accesarea de fonduri structurale sau demarare a afacerii

Premiul II
1 Bilet de intrare la conferința de afaceri Business Days din decembrie – FULL Access
1 Set de cărţi de afaceri şi management – 4 titluri
50 de ore de lucru în cadrul centrului de afaceri pentru 3 luni de la momentul demarării
afacerii
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1 oră de mentorat
1 oră de consultanță pentru accesarea de fonduri structurale

Premiul III
1 Bilet de intrare la conferința de afaceri Business Days din decembrie – FULL Access
pentru o zi
50 de ore de lucru în cadrul centrului de afaceri pentru 3 luni de la momentul demarării
afacerii
1 Set de cărţi de afaceri şi management – 3 titluri
1 oră de mentorat

2 Menţiuni
1 Bilet de intrare la conferința de afaceri Business Days din decembrie – FULL Access
pentru o zi
50 de ore de lucru în cadrul centrului de afaceri pentru 1 lună de la momentul demarării
afacerii

Castigatorii trebuie să semneze o declaraţie pe proprie răspundere de angajare că vor
participa la evenimentele şi orele de mentorat şi consultanţă oferite cu scopul de a demara într-un
orizont de timp o afacere pornind de la ideea prezentată în concurs.
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CONDIŢII DE CONFIDENŢIALITATE
Comisia de evaluare si persoanele implicate în organizarea Concursului din partea
Organizatorilor competiţiei vor garanta confidenţialitatea informațiilor prezentate.
Drepturile de propietate intelectuala aferente ideilor de afaceri inscrise in concurs rămân
în propietatea participantilor.
Participanţii acceptă ca datele lor personale să fie folosite de către Consorţiu în cadrul
prezentului concurs inclusiv în scopuri statistice.

DISPOZITII FINALE
Nerespectarea Regulamentului de concurs va rezulta în descalificarea participantului.
Concursul nu susţine iniţiative de caritate, proiecte ale asociaţiilor obşteşti, acţiuni ce
încalcă legea în vigoare, acţiuni politice, teroriste şi antisociale.
Orice comportament indecent faţă de organizatori, juriu şi alţi participanţi la Concurs va
duce la descalificarea participantului. Decizia organizatorilor în asemenea cazuri va fi finală, fără
drept de contestare.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a corecta condiţiile prezentului Regulament în caz de
necesitate pe parcursul desfăşurării Concursului. Schimbările parvenite în Regulamentul de
consurs vor fi date publicării pe site-ul www.antreprenori-responsabili.ro cu minim 2 zile inainte
de data intrarii in vigoare a respectivei modificari.
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Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente.

