ANUNȚ LANSARE CONCURS SELECȚIE PLANURI DE AFACERI
OTP Consulting România SRL, Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) și Camera de
Comerț și Industrie a României (CCIR) anunță lansarea concursului de selecție planuri de
afaceri din cadrul proiectului „FIA – Fii Antreprenor Acasă. Investește în viitorul tău!” ID
107335.
Potențiali aplicanți: persoanele care au participat la cursul competente antreprenoriale,
derulat în cadrul proiectului „FIA – Fii Antreprenor Acasă. Investește în viitorul tău!” ID
107335, precum și cei care îndeplinesc condițiile de grup țintă, prevăzute în cadrul
Ghidului Diaspora Start Up, se pot înscrie în cadrul concursului de selecție planuri de
afaceri, respectând Regulamentul de concurs (atașat).
Termen limită de transmitere a dosarului de concurs: 09.11.2018 (ora 21:00).
Dosarul de concurs va cuprinde minim:
-

Anexa 0 Formular de înscriere (model în cadrul Regulamentului de Concurs).

-

Anexa 1 Planul de afaceri (model în cadrul Regulamentului de Concurs)

-

Anexa 2 Buget (model în cadrul Regulamentului de Concurs)

-

Anexa 3 Declarație angajament (model în cadrul Regulamentului de Concurs)

-

Copie CI / pașaport (document identitate valabil în România)

-

CV aplicant (în limba română)

Suplimentar, doar cei care nu sunt în grupul țintă al proiectului FIA și nu au realizat
formarea antreprenorială în cadrul proiectului FIA, vor transmite (pe lângă
documentele de mai sus) și următoarele documente:
- FORMULAR DE GRUP ȚINTĂ
- CERERE DE PARTICIPARE, însoțită de documentele aferente: Certificat căsătorie –
dacă este cazul (dacă s-a modificat numele de familie); Copie diplomă studii
absolvite; Adeverință student / contract de muncă / carte de rezidență = pentru a
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demonstra că locuiesc în ultimile 12 luni în străinătate; Contracte de muncă /
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diplome / certificate / recomandări = pentru a demonstra că dețin experiență
relevantă în domeniul în care îmi deschid afacerea.
Dosarul de concurs se va transmite electronic sau prin poștă, astfel:
-

Electronic prin email la următoarea adresa: antreprenoracasa@otpbank.ro,
menționând în titlul email-ului: DOSAR CONCURS.

Anexa 0 – semnat, scanat și în pdf
Anexa 1 – semnat, scanat și în pdf
Anexa 2 – semnat, scanat în pdf și eletronic în format excel
Anexa 3 – semnat, scanat și în pdf
Copie CI / pașaport – scanat și în pdf
CV aplicant – semnat, scanat și în pdf
FORMULAR DE GRUP ȚINTĂ - semnat, scanat și în pdf
CERERE DE PARTICIPARE - semnat, scanat și în pdf; documentele aferente cererii de
participare – scanate în pdf
Mențiune: Dosarul de concurs conținând documentele menționate mai sus se va transmite
în original, dacă aplicantul este declarat câștigător și se află pe lista celor 22 de planuri de
afaceri selectate, până la data semnării contractului de subvenție.
SAU

-

Prin poștă la adresa: România, Municipiul București, sector 2, Bulevardul Dacia,
nr. 83, etaj 1, pentru OTP Consulting România SRL, menționând pe plic: DOSAR
CONCURS.

Anexa 0 – semnat, în original
Anexa 1 – semnat, în original
Anexa 2 – semnat, în original și 1 exemplar electronic în excel pe CD/dvd/stick
Anexa 3 – semnat, în original
Copie CI / pașaport – în copie
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CV aplicant – în original
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FORMULAR DE GRUP ȚINTĂ - semnat, în original
CERERE DE PARTICIPARE - semnat, în original; documentele aferente cererii de
participare – în copie.
Important:
După

transmiterea

dosarului,

vă

rugăm

să

ne

contactați

pe

email

antreprenoracasa@otpbank.ro / tel: 0743.093.416, în cazul în care nu primiți email de
confirmare din partea noastră în maxim 24 ore.
Vă rugăm să aveți grijă ca documentele să ajungă până la ora maximă indicată
(09.11.2018, ora 21:00), motiv pentru care vă recomandăm să transmiteți documentele
în așa fel încât ele să ajungă la destinatar în termenul indicat. Proiectele care vor ajunge
pe email / prin poștă după data de 09.11.2018, ora 21:00, nu vor intra în competiție. Nu
ne asumăm răspunderea pentru eventuale întârzieri în livrarea mesajelor / dosarelor.
Pe durata depunerii dosarelor de concurs, organizatorul concursului va asigura suport
administrativ potențialilor participanți la competiție, răspunzând telefonic sau prin email
la clarificările de natură procedurală / administrativă privind modalitatea de înscriere în
concurs. Pentru informații în acest sens, puteți contacta organizatorul de concurs la
telefon: 0743.093.416, email: antreprenoracasa@otpbank.ro.
Selecția: conform celor prezentate în Metodologia de selecție, inclusă în Regulamentul
de concurs.
!!! Vă recomandăm să consultați cu atenție Regulamentul de concurs.
Calendar concurs:
Până pe 09.11.2018, ora 21:00

Evaluare FAZA A - eligibilitate

31.10.2018 – 11.11.2018

Evaluare FAZA B – tehnico-financiară

10.11.2018 – 14.11.2018

CONTESTAȚII

15.11.2018 – 16.11.2018, ora 16:00

REZULTATE FINALE

17.11.2018 – 18.11.2018
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DEPUNERE
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