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STUDENT START-UP 1.0 

 

Asociația Culturală Amphion din Tîrgu Mureş, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. 

Mureș și Universitatea de Arte din Tg. Mureș, anunță lansarea proiectului „Student Start-up 1.0”, cod 142131, 

proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 

prioritară 6: Educație și competențe, Apelul pentru proiecte: POCU/829/6/13 – Innotech Student. 

Proiectul se implementează în Regiunea Centru și se adresează studenților (cu excepția celor din anul 

1), masteranzilor și doctoranzilor care doresc să își dezvolte competențele antreprenoriale și să-și înființeze 

propria afacere.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea gradului de ocupare pentru 342 studenți, 

masteranzi şi doctoranzi, viitori absolvenți de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de 

viitor, printr-un program integrat de formare profesională, mentorat și consiliere, stagii de practică şi finanțare 

acordată pentru cel puțin 13 întreprinderi cu obiect de activitate în sectoarele economice cu potențial competitiv 

(identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate - SNC) şi domeniile de specializare inteligentă 

(conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare – SNCDI). 

Activitățile proiectului se vor desfășura în trei etape: (1) etapa de preincubare a afacerilor, în care 

studenții vor fi încurajați și sprijiniți să își înființeze propria afacere; (2) etapa de incubare a afacerilor, în care se 

va acorda sprijin financiar pentru afacerile înființate, sub forma unor micro-granturilor cu valoare variabilă între 

40.000 și 100.000 euro (în funcție de numărul de locuri de muncă nou creată de studentul antreprenor) și (3) 

etapa de monitorizare a afacerilor înființate, în care se va asigura sustenabilitatea planurilor de afaceri în timpul 

perioadei de implementare a proiectului. 

Rezultate preconizate: 

 campanie de promovare a antreprenoriatului si informare a publicului țintă; campanie de 

stakeholder engagement; 

 342 de participați la cursurile de formare antreprenorială; minim 308 de certificate ANC emise 

absolvenților; 

 minim 13 planuri selectate pentru a primi sprijin și finanțare; 

 minim 16 stagii de practică organizate; activități de consiliere, consultanță și mentorat; 

 minim 65 de locuri de muncă create. 

 

Proiectul se implementează pe durata a 24 de luni, în perioada 19 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023 

şi beneficiază de finanțare în valoare totală eligibilă de 9.049.810,53 lei, din care finanțare din FSE 

7.687.388,22 lei, contribuția națională 1.349.615,65 lei și cofinanțare 12.806,66 lei. 

 

 

 

Mai multe detalii şi informaţii suplimentare puteţi obţine de la: Brîndușa Gorea, manager de proiect, 

telefon 0773 738 604, email innotech@amphion.ro, sau pe pagina web a proiectului: 

https://innotech.amphion.ro/ . 
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