Anexa nr. 1
Apel la proiecte adresate studenților și asociațiilor studențești pentru promovarea
antreprenoriatului și a societății antreprenoriale studențești în cadrul UNIHUB – Societatea
Antreprenorială Studențească
UNIHUB – Societatea Antreprenorială Studențească lansează competiția de proiecte adresate studenților
și asociațiilor studențești pentru promovarea antreprenoriatului și a societății antreprenoriale studențești
pentru anul 2022.
Sursă de finanțare: CNFIS-FDI-2022-0167 „Studenți astăzi, antreprenori mâine – sprijinirea inițiativelor
de afaceri ale studenților și absolvenților UB” (BUSISNESSSTUDENT).
Proiecte susținute: 4 proiecte (dacă există economii la bugetul alocat, în urma evaluării aplicațiilor de
proiecte, numărul de proiecte poate fi mai mare).
Suma alocată: maximum 2500 lei/proiect.
Cheltuieli eligibile: cheltuieli cu cazarea; cheltuieli cu asigurarea mesei; cheltuieli de transport; cheltuieli
de logistică (cheltuieli materiale, cheltuieli de editare, multiplicare și alte asemenea);
Depunere aplicații la: unihub@unibuc.ro
Comunicare cu echipa de management FDI: unihub@unibuc.ro
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Calendar competiție 2022
Etapă
Lansarea apelului competiției și promovarea acesteia
Depunerea proiectelor studențești
Evaluarea proiectelor și comunicarea rezultatelor
Contestații la punctajele acordate
Comunicarea rezultatelor finale
Alocarea mentorilor
Participarea la sesiunile de metorat
Transmiterea proiectelor studențești finale după mentorat
Contractarea proiectelor studențești
Implementarea proiectelor studențești

Perioada
5 – 12 iulie
13 – 18 iulie
19 – 20 iulie
21 – 22 iulie
25 iulie
26 iulie
27 iulie – 9 septembrie
12 – 15 septembrie
19 – 20 septembrie
21 septembrie – 30 octombrie

Criteriile de evaluare și selecție a proiectelor studențești 2022
Nr.
Etapă
Punctaj maxim
crt.
I. Calitatea proiectului
1.
Relevanța proiectului și adecvarea obiectivelor la misiunea UNIHUB
20
2.
Originalitate, actualitate, importanță pentru comunitatea UB
10
3.
Structura proiectului și claritatea alocării bugetului
30
4.
Impactul proiectului și asigurarea sustenabilității
20
II. Capacitatea de implementare
5.
Experiența echipei studențești / asociației în implementarea proiectelor
10
6.
Parteneriate cu mediul de afaceri pentru atragerea de resurse
10
suplimentare
Total
100

