Servicii de consultanta oferite
in primul an de implementare
a proiectului

2009

In urma desfasurarii primei sesiuni de instruire a cursului “Cum sa iti creezi si sa-ti
conduci propria afacere”, expertii care au sustinut sesiunile de instruire au primit 79 solicitari de
consultanta din partea participantelor la curs. Inscrierea in programul de consultanta imediat dupa
incheierea primei sesiuni de instruire sau chiar dupa absolvirea cursurilor a reprezentat o
abordare ce a permis mentinerea unei continuitati si unitati intre serviciile de instruire si cele de
consultanta din cadrul proiectului, aceste doua laturi potentandu-se reciproc.

Servicii de consultanta oferite
Consultantii au selectat un numar de 54 beneficiare pentru prima faza a programului,
toate absolvente ale cursului de antreprenoriat. Prezentam mai jos, cu titlu ilustrativ, cateva
exemple concrete privind continutul sedintelor de consultanta.
1. Inregistrare legala si demarare a afacerii:
•

consiliere privind alegerea formei de organizare si inregistrare, privind normele de
clasificare si formalitatile pentru obtinerea autorizatiei de functionare;

•

a fost furnizata o copie a OUG 44/2008;

•

s-au pus la dispozitie normele de clasificare a structurilor turistice;

•

consiliere privind cea mai potrivita forma juridica pentru afacerea „x” in mediul rural
(AF, PFI sau SRL);

•

identificarea principalelelor avize necesare pentru activitatea “x” si certificarile
necesare;

•

asistenta pentru identificarea costurilor de infiintare si functionare;

•

consultanta privind achizitia dotarilor si echipamentelor specifice clasificarii pensiunii
la categoria de 3 stele, conform Ord. Nr. 610/2008.
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2. Acces la finantare:
•

in principal solicitarile de consultanta se refera la posibilitatile de finantare
nerambursabila a investitiilor preconizate;

•

au fost prezentate posibilitati de finantare nerambursabila din fonduri europene sau de
la bugetul de stat. Au fost predate documente necesare pentru a identifica conditiile de
eligibilitate ale proiectului si ale solicitantului pentru potentiali finantatori ai afacerii;

•

analiza oportunitatii si posibilitatii finantarii planului de afaceri prin intermediul
masurii 313/ FEADR, “incurajarea activitatilor turistice” sau 141/FEADR;

•

identificarea de finantare posibila pentu infiintarea unei microferme atat din surse
bancare/nebancare – societate de microfinantare, cat si din fonduri structurale PNDR
DMI 112;

•

asistenta privind documentele suport pentru accesarea unei finantari;

•

informatii suplimentare privind co-finantarea unui proiect finantat din fonduri
structurale prin intermediul unui imprumut bancar;

3. Management financiar:
•

structurarea nevoilor investitionale - tabloul de investitii;

•

preturi si costuri;

•

asamblarea datelor in tablourile de previziuni financiare;

•

elaborare cash-flow al proiectului;

4. Marketing:
•

modele de structurare si analiza ale pietei locale;

•

conjuncturi locale economico-sociale;

•

identificarea modalitatilor de desfacere specifice;

•

analiza optiunilor de valorificare a productiei firmei “x” prin vanzare directa versus
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desfacere proprie prin intremediul unei retele de automate si/sau distributie directa pe
baza de abonament;
5. Planuri de actiune:
•

s-a stabilit un plan de actiune pentru perioada urmatoare: contactarea unei firme de
arhitectura pentru elaborarea proiectului, etapa 1: construire restaurant si pensiune cu
4 camere, clasificarea pensiunii si restaurantului, etapa 2: extinderea pensiunii
eventual prin obtinerea unui grant din POR DMI 5.2 sau identificarea unor surse de
finantare alternative.

Calitatea serviciilor de consultanta oferite a fost apreciata de beneficiare, ca urmare peste
jumatate din persoanele asistate au deja o idee clara asupra afacerii pe care doresc sa o dezvolte si
au inceput sa elaboreze un plan de afaceri.
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