[17.01.2022]

[Lansare proiect Start-up Sănătos - SUS]

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca anunță câștigarea proiectului
”Start-Up Sănătos - SUS” finanțat în cadrul apelului POCU/829/6/13/142051 Innotech Student.
Contractul de finanțare semnat este în valoare de 9.686.442,36 RON.
Proiectul se va implementa în parteneriat cu Asociația Inceptus România și Camera de Comerț și
Industrie Bistrița-Năsăud.
În cadrul proiectului “Start-Up Sănătos (SUS)”, 350 de studenți (licență, master, doctorat) vor
beneficia de formare specializată în domeniul antreprenoriatului și vor avea posibilitatea de a-și
dezvolta ideile sub forma unui plan de afaceri. Mai departe, studenții participanți la program, vor
putea primi sprijin financiar nerambursabil, de până la 100.000 euro, pentru punerea în practică și
operaționalizarea planului de afaceri.
Programul POCU 2014-2020 - Innotech Student, Axa Prioritară 6.13, Educație şi competențe, are ca
Obiectiv specific: 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial
loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Proiectul a fost inițial în urma studiului conform căruia, studenții în momentul finalizării studiilor nu
au în general experiența profesională, acesta fiind un impediment în ceea ce privește inserția pe piața
muncii.
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Majoritatea absolvenților de învățământ terțiar reușesc sa se angajeze doar la 12 sau 24 de luni după
absolvire. Se menționează probleme similare ale tinerilor în legătură cu accesul lor pe piața muncii,
astfel: lipsa experienței profesionale și a competențelor solicitate de angajatori, cererea scăzută
pentru forța de munca, lipsa culturii antreprenoriale și provocările legate de înființarea unei afaceri
cum ar fi lipsa finanțării sau teama de faliment. Pentru adresarea acestor provocări se recomanda
măsuri de formare a competențelor, inclusiv a celor antreprenoriale, acordare de subvenții pentru
crearea de locuri de muncă, programe de stagii si ucenicie, sprijin financiar pentru dezvoltarea
afacerilor.
Prezentul proiect răspunde la nevoile grupului țintă prin implementarea unui pachet de măsuri
integrate în vederea sprijinirii înființării, funcționării și dezvoltării unor afaceri inițiate de studenți
înrolați la licența/colegiu universitar/masterat/doctorat.
Prin setul de activități propuse și rezultatele așteptate proiectul va contribui la OS 6.13 POCU, creând
65 de locuri de munca, inserând direct 19 studenților pe piața muncii, prin sprijinirea integrată a
înființării de 19 afaceri noi în domenii de activitate economica identificate in SNC și cu legătură
directă cu prioritățile de specializare SNCDI. Afacerile noi vor fi finanțate cu sume între 40 si 100 mii
EUR, fiind derulate și stagii de practica și oferă consultanta/consiliere personalizată. Aceste acțiuni
vor fi precedate de un program de formare antreprenoriala acreditata ANC pentru min. 350 de
studenți, în vederea sporirii șanselor lor de a deveni activi pe piața muncii.
Implementarea proiectului a demarat la începutul anului 2022 iar procesul de înscriere a grupului ținta
este în curs.
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