
1. DATE PROIECT 

Denumirea proiectului: Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați - SMART 

Start Up 

Codul proiectului: 105482 

Axa Prioritară/OS: 3 Locuri de muncă pentru toți/3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor 

cu profil nonagricol din zona urbană 

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara 

Valoarea totală a proiectului: 12,887,331.51, inclusiv TVA, din care: 

Valoarea eligibilă: 12,887,331.51 Lei 

Data semnării Contractului de Finanţare: 10.01.2018 

Data finalizării proiectului: 10.04.2021 

Stadiu fizic proiect: finalizat 

Stadiu financiar proiect: finalizat 

Grad absorbție: 90.66% 
   

    2. OBIECTIV GENERAL: 

Dezvoltarea unui program integrat de susținere a înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona 

urbană din Regiunea Vest în domeniul științelor exacte, cu accent pe IT, care vor promova utilizarea 

soluțiilor TIC adecvate, a inovării sociale și a dezvoltării durabile destinate creării a minim 104 de 

locuri de muncă. 
3. OBIECTIVE SPECIFICE: 

OS1.Creșterea nivelului de informare și conștientizare a 600 de persoane fizice (șomeri, persoane 

inactive, persoane care au un loc de muncă și doresc să înființeze o afacere) asupra oportunităților de 

formare antreprenorială la nivelul Regiunii Vest, stagii de practică în întreprinderi, finanțare planuri de 

afaceri, servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat în vederea implementării planurilor 

de afaceri, monitorizare funcționare și dezvoltare afaceri finanțate. 

 

OS2.Dezvoltarea compețentelor antreprenoriale a 330 de persoane fizice ce intenționează să înființeze 

o afacere nonagricolă în zona urbană, din Regiunea de Vest, prin participarea la formare profesională 

în domeniul antreprenoriatului. 

 

OS3.Selectarea și subvenționarea a 52 de planuri de afaceri în vederea înființării și demarării de 

intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea de Vest. 

 

OS4. Funcționarea și dezvoltarea a 52 de intreprinderi în Regiunea de Vest în domeniul științelor 

exacte, preponderent IT precum și intreprinderi care vor promova cercetarea, sprijinirea tranziției către 

o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, inovarea socială, utilizarea și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul 

de producție/furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări, care vor genera minim 

104 locuri de muncă. 
4. INDICATORI PRESTABILITI DE REZALIZARE: 



Indicatori previzionați în cererea de finanțare 

4S9 Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri&inactivi/persoane 

angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului - 104 

4S10 IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului - 52 

4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin - 330 

4S11.2 Persoane care beneficiază de sprijin, din care: - Angajați, inclusiv persoane care desfășoară o 

activitate independentă – 270 

4S11.1 Persoane care beneficiazaă de sprijin, din care: - șomeri și inactivi - 60 

Indicatori atinși 

4S9 Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri&inactivi/persoane 

angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului - 115 

4S10 IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului - 50 

4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin - 381 

4S11.2 Persoane care beneficiază de sprijin, din care: - Angajați, inclusiv persoane care desfășoară o 

activitate independentă – 309 

4S11.1 Persoane care beneficiazaă de sprijin, din care: - șomeri și inactivi - 72 

 

 


