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GHID concurs REDI
sustinere antreprenori Romi, care doresc sa aplice pentru finantarea nerambursabila oferita de Guvernul Romaniei prin programul ‘Romania
Start-up Nation’
a. Descriere
Asociatia ‘Roma Entrepreneurship Development’ Bucuresti, prin colaboratorii si consultantii ei
organizeaza concurs de idei de afaceri, care sa fie sustinute PRE si POST aplicatie, pentru program de
finantare ne-rambursabila « Romania Start-up Nation ».
Acest concurs este dedicat antreprenorilor Romi, sau intreprezintatorilor ne-romi din comunitatile de
romi, din regiunea Transilvaniei !
Vor fii considerati eligibili pentru concurs cei care au dat ‘Like’ paginii fb a REDI, si au completat formularul
specific.
Inainte de completarea formularului, recomandam studierea documentelor disponibile pe internet, a
tipurilor de afaceri care programul ‘Romania Start-Up Nation’ sustine, precum si criteriile de selectie.
b. Derularea concursului
Lansare call / anunt : 15 aprilie - valid pana in 23 aprilie (prin fb / site - promote ad pe fb /
partajare pe multe alte site'uri de gen).
Selectia - 24-26 aprilie (cu vizita de teren daca e nevoie) - echipa REDI RO
Lucru si pregatire dosar: 27 aprilie -22 Mai
Depunere proiect : 23 Mai
c. Criterii de selectie :
-

Completarea corecta a tuturor campurilor din formular;
Aplicantul sa fie de origina roma sau sa dezvolte afacerea in comunitati de romi unde vor fii
angajati persoane de etnie roma;
Afacerea sa fie dezvoltata in judetele din regiunea Transilvania ;
Sa fie disponibil pentru prezentarea detaliata a ideii de afacere (prin telefon) , precum si la fata
locului, in caz de necesitate a echipelor de Facilitatori Business REDI ;
Disponibilitate pentru oferirea de informatii specifice pentru intocmirea aplicatiei – pentru
programul national ‘Romania Start-up Nation’ ;
Click ‘Like’ a paginii de facebook a REDI;

d. Selectia:
Selectarea castigatorului va fii efectuata de catre un comitet a REDI, pe baza criteriilor specificate.
Va fii creata o lista scurta de 3 finalisti, din care va fii selectat 1.
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e. Premiul oferit:
Castigatorul acestei competitii in functie de ideea de afacere, de necesitati care vor aparea, va
putea beneficia GRATUIT de urmatoarele servicii de consultanta (in valoare de 5,000 EUR) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Intocmirea proiectului (inclusiv plan de afacere)
Inscrierea proiectului in aplicatia online
Raspunsuri la clarificarile solicitate de finantator
Pregatirea documentatiei pentru semnarea contractului de finantare
Pregatirea documentatiei de achizitie si suport in relatia cu furnizorii
Intocmirea documentatiei de decont
Suport la vizita la fata locului a reprezentantilor finantatorului pentur certificarea cheltuielilor
Raportari anuale
Suport la vizita anuala a reprezentantilor finantatorului pentru monitorizarea proiectului
Prezenta consultantului la semnarea procesului verbal de terminare a proiectului in
decembrie 2020

Aceste servicii vor fi furnizate partial de echipa REDI – Romania, precum si prin contractarea de servicii a
unor firme specializate pe obtinerea de finantari !
f.
-

Clauze :
Inscrierea in cadrul concursului nostru nu garanteaza castigarea finantarii in programul ‘Romania
Start-Up Nation’.
Serviciile, conditiile, termenii de care va beneficia castigatorul concursului nostru vor fii
specificate prin contract.
Persoanele care se inscriu in concursul REDI, prin formularul specific, sunt in cunostinta de cauza
cu legile in vigoare referitoare la datele oferite in mediul online.
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