
Beneficii: 

 Curs gratuit de specializare „Competențe antreprenoriale” 

certificat de Autoritatea Națională pentru Calificari – ANC; 

 Cursurile vor fi lansate începând cu luna martie 2022, iar 

studenții interesați vor beneficia  de transport, cazare, masa 

la munte, timp de 5 zile, pe durata cursului; 

 Consiliere si sprijin financiar pentru înființarea de noi afaceri și 

crearea de locuri de muncă. 

„Dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  al  
studenților  și  al  competitivității  noilor  

întreprinderii  din  Romania,  în  condițiile  unui  
acces  la  piața  forței  de  muncă  sustenabil  și  

flexibil  (FutureBiz)”  
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Finanțare de maxim 100.000 euro pentru  întreprinderile nou 
create în cadrul unui  Concurs de Planuri de Afaceri: 
- 2 firme cu subventie de echiv. 100.000 Euro si 5 angajati; 
- 6 firme cu subventie de echiv. 80.000 Euro si 4 angajati; 
- 5 firme cu subventie de echiv. 60.000 Euro si 3 angajati; 
- 8 firme cu subventie de echiv. 40.000 Euro si 2 angajati; 

un proiect INNOTECH STUDENT 2022 



 

Cui ne adresăm 

Proiectul se adresează studenților înmatriculați minim în Anul II 

studii licență, masteranzilor sau doctoranzilor, care intenționează 

să își deschidă o afacere în mediul urban / rural într-una dintre  

cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Centru, Nord-Vest, 

Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia,  Vest, Sud-Est). 

 

Perioada de implementare 

28 Decembrie 2021 – 27 decembrie 2023  

(24 de luni) 

 

Aria de implementare 

Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-

Vest, Centru sau București-Ilfov 

Mai multe informații găsiți la adresa: futurebiz.ipa.ro 

  
  

IPA SA https://www.ipa.ro 
Laurentiu-Florian ION – Manager Proiect 
tel: 021.318.00.23 
e-mail: futurebiz@ipa.ro 
Eugen POP – Expert selecție Grup Tinta, 021.318.00.36, epop@ipa.ro 
Adresa: Calea Floreasca 169, Sector 1, București 
  
AMA - Asociatia de Marketing a Studenților din România  
contact@ama.ase.ro 
Mihai ORZAN – Coordonator Partener 
e-mail: mihai.orzan@gmail.com 
https://ama.ase.ro 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României 

Eligibilitate:  
 Studenți la licența, minim anul 2; 
 Masteranzi 

 Doctoranzi 
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