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București, 26.02.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Aula Magna din cadrul Academiei de Studii Economice din București a găzduit ieri conferința de lansare a
proiectului FII T.A.RE! Tineri Antreprenori Responsabili, implementat de Academia de Studii Economice din
București, alături de Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare ARoTT, compania de
consultanță Loop Operations și CCDL Events and Training.
Deschiderea a fost facuta de dl. prorector Nicolae Istudor care a arata cat de important este pentru ASE acest
proiect tip POSDRU DMI 3.1, existand sansa ca unii tineri studentii sa puna pe picioare proiecte viabile care se
vor adauga incubatorului de afaceri pe care si l-a propus sa-l dezvolte atat ASE-ul cat si Asociatia Romana pentru
Transfer Tehnologic de la Craiova.
În cadrul evenimentului, au fost prezentate obiectivele și activitățile proiectului, modul în care acestea se aliniază
cu obiectivele și activitățile ASE StartUP - Incubatorul de Afaceri din Academia de Studii Economice din București
Dl. Prof.univ. Florin Anghel a realizat coordonarea activitatii si moderarea evenimentului la care au participat circa
500 de persoane, marea lor majoritate studenti, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri care au răspuns
întrebărilor potențialilor antreprenori. Florin Jianu, fost Ministru delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Mediu de Afaceri și Turism declara: „Ca de fiecare dată când particip la o astfel de lansare mă gândesc la ce se
va întâmpla în viitor, deoarece aici se vor naște foarte multe afaceri și va apărea o nouă generație de
antreprenori. Conceptul de incubator creează emulație, valoare adăugată și faptul că există și o modalitate de
finanțare prin intermediul acestui proiect este un lucru extrem de important”.
Sergiu Neguț, antreprenor și business angel și Dragoș Nicolaescu, business mentor și executive coach au
subliniat provocările cu care se vor confrunta viitorii antreprenori, punând accent pe importanța diferențierii pe
piață, a viziunii de ansamblu asupra afacerii și dezvoltarea abilităților antreprenoriale. Reprezentanții mediului de
business au accentuat importanța identificării acțiunilor care vor avea ca rezultat reducerea riscului de eșec al
afacerii la un nivel cuprins între 10 și 20%. Vlad Nuțu, fondator al Taberelor YES, este un beneficiar al unui
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progam de finanțare similar. El a subliniat benefiicile unui program care stimulează tinerii antreprenori și care i-a
oferit șansa de a-și dezvolta propria afacere.
În cadrul proiectului FII T.A.RE! Tineri Antreprenori Responsabili, 400 de tineri cu potențial antreprenorial
vor intra într-un program de fast training și fast networking în cadrul căruia vor dezvolta planuri de afaceri
alături de specialiști în domeniu.
40 de idei de afaceri vor fi finanțate cu 25.000 euro din cei 400 de aplicanți. Pentru inițierea ideii de afaceri,
câștigătorii vor intra într-un program de asistență și mentorat alături de manageri și antreprenori din mediul de
afaceri românesc. Beneficiind de experiență antreprenorială, know-how-ul și serviciile centrelor de afaceri, cele 40
de afaceri subvenționate vor asigura noi locuri de muncă sustenabile pentru minim 80 de angajați.
*Proiectul „FII T.A.RE! - Tineri Antreprenori Responsabili” este cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 și este implementat în regiunile
București-Ilfov și Sud-Vest.

