Diaspora Start Up
Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora și celor reîntorși
recent care vor să demareze o afacere, cu fonduri europene
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Ce este Diaspora Start-Up?

• Este o linie de finanțare destinată românilor din Diaspora și celor reîntorși recent care vor să
dezvolte o afacere în mediul urban în România
• Un program dedicat EXCLUSIV dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi
• Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 30.000.000 euro
• Valoarea maximă a unui proiect este 5 milioane de euro

• Valoarea maximă a subvențiilor acordate unui beneficiar este de 50.000 de euro
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Ce face Diaspora Start-Up?

• STIMULEAZĂ antreprenoriatul
• CREEAZĂ locuri de muncă
• Oferă fonduri europene pentru:
• cursuri de educație antreprenorială
• consultanță tehnică de specialitate
• servicii de mentorat
• implementarea planului de afaceri

Administratorii de schemă de
antreprenoriat eligibili:
•
•
•
•

Autorități Publice Locale
Camere de Comerț
Sindicate și Patronate
Furnizori de Formare Profesională
Continuă (FPC)
• Comitete Sectoriale
• Asociații profesionale
• ONG-uri
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Condiții de eligibilitate a grupului țintă

• Au vârsta minimă 18 ani
• Poseda cetățenia română

• Fac dovada domiciliului sau a rezidenței în străinătate pentru cel puțin 1 an în ultimii 3 ani
• Demonstrează experiența antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți
comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în
domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului sau

• Demonstrează capacitatea tehnică și profesională prin: contract de muncă, contract de
colaborare, etc în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului sau
• Demonstrează expertiza prin documente, recunoscute de Statul Roman, care să ateste finalizarea
studiilor de specializate în cadrul unor institutii de învățământ superior din străinătate, precum și
alte documente ce atestă certificări/formări ca urmare a unor cursuri de scurtă durată în
domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului.
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Impactul la care ne uităm

• Peste 3.000 de persoane formate în domeniul educației
antreprenoriale în 2017
• Peste 300 de IMM-uri înființate și finanțate în 2017

• Peste 600 locuri de muncă nou create în 2018
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Mecanism propus de implementare
ADMINISTRATORUL SCHEMEI DE ANTREPRENORIAT:
Formează viitorii antreprenori

Selectează planurile de afaceri viabile
Oferă sprijin pentru înființarea persoanele juridice (IMM-uri)

Finanțează afacerea
Asigură consilierea/consultanța/mentoratul pe parcursul
implementării planului de afaceri
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Mecanism propus de finanțare

VIITORUL ANTREPRENOR:
Primește o primă de relocare în țară în valoare de maxim
10.000 de euro
Primește 75% din subvenție – prima tranșă – la semnarea
contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat
Efectuează cheltuielile incluse în planul de afaceri în
max. 12 luni de la semnarea contractului
Primește restul de 25% din subvenție – a doua tranșă –
dacă a realizat venituri brute echivalente cu 30% din
prima tranșă de finanțare
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Pentru mai multe informații, accesați Ghidul
Solicitantului, publicat pe site-ul MFE
Pentru propuneri, vă rugăm să ne scrieți la adresa:

diaspora@fonduri-ue.ro
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