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Participarea în cadrul proiectului „Atelierul de 
business” (cod MySMIS 142100) îți oferă 
oportunitatea de a-ți dezvolta abilitățile 
antreprenoriale și șansa de a obține o finanțare a 
ideii de afaceri, de până la 60.000 Euro. 



Ce este “Atelierul de business” ? 

• un proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în 
cadrul Axei Prioritare: Educație și competențe, realizat în parteneriat, de către 
Asociația Grup de Acțiune Locală Bucovina de Munte, Institutul Național de 
Cercetare- Dezvoltare în Turism București și Best Smart Consulting. 

 

Ce asigură “Atelierul de business” ? 

• participarea gratuită, pentru un număr de 341 de studenți, la  un curs de 
“Competențe antreprenoriale, financiare și juridice” acreditat ANC. 

 

Ce oferă “Atelierul de business” ? 

• oportunitatea obținerii unor granturi de până la 60.000 Euro pentru cele mai bune 
26 de planuri de afaceri realizate. 

 



Etapele de desfășurare ale proiectului “Atelierul de business”  

• Înscrierea în cadrul proiectului; 

• Susținerea unei testări gratuite a nivelului trăsăturilor și abilităților necesare 
unui bun antreprenor; 

• Participarea la cursul ANC gratuit de Competențe antreprenoriale; 

• Pregătirea planului de afaceri;  

• Înscrierea în cadrul  concursului de planuri de afaceri; 

Ulterior procesului de selecție 

• Efectuarea de stagii de practică în cadrul unor firme cu aceleași domenii de 
activitate;  

• Înființarea firmei, primirea finanțării și implementarea planului de afaceri 

 

 



Cine poate participa la “Atelierul de business” ? 

• Studenți înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii; 

• Masteranzi înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii; 

• Doctoranzi înmatriculați în orice an de studiu; 

 

Condiții de eligibilitate 

• Domiciliul de reședință în România exceptând județele Arad, Caraș Severin, 
Hunedoara, Timiș și regiunea București – Ilfov. 

 

 



Cum poți să te înscrii în proiectul “Atelierul de business”? 

Primul pas pe care trebuie să îl faci este să obții toate informațiile 
necesare accesând site-ul www.incdt.ro sau contactează unul dintre 
experții noștri 

• Gabriela Marchidan - Email:  marchidan@incdt.ro  

      Telefon: 0724.583.427 

• Nadina Creinicean - Email:  nadinacreiniceanu@incdt.ro  

      Telefon: 0723.502.941 

• Adrian Rădulescu - Email: adrianradulescu@incdt.ro,  

Telefon: 0740.915.914 
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Parteneri: 


