REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
DIN CADRUL INCUBATORULUI DE AFACERI
ILFOV BUSINESS HUB
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Introducere
Prezentul document cuprinde condițiile necesare și metodologia pentru participarea la
Concursul, organizat în cadrul incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub, fondat de către
Consiliul Județean Ilfov și administrat de Loop Operations, conform Contractului de
prestări servicii nr. 4435/27.03.2019.

Eventualele modificări sau actualizări ale prezentei metodologii vor fi anunțate în timp util
pe site-ul www.ilfovbusinesshub.ro.

Cadrul general și organizatorii concursului
Regulamentul de față prezintă condițiile de desfășurare a Concursului Ilfov Business
Hub, pentru ocuparea celor 16 locuri din incubator.
Regulamentul conține o descriere a concursului, criteriile de eligibilitate pentru cei care
doresc să se înscrie în concurs, tipurile de inițiative care pot fi înscrise, etapele și
calendarul concursului, modalitatea de jurizare, precum și situațiile de incompatibilitate
privind înscrierea în concurs, care pot afecta credibilitatea concursului.
În vederea înscrierii în concurs, persoanele care doresc să participe trebuie să fie de
acord cu regulamentul concursului. Nu se acceptă înscrieri, decât dacă participantul
respectiv este de acord cu prezentul regulament.
Concursul de planuri de afaceri Ilfov Business Hub vizează persoane care doresc să-și
deschidă o afacere în județul Ilfov sau afaceri existente care doresc să dezvolte un punct
de lucru în județul Ilfov.
Concursul este compus din 2 faze: A. FAZA 1: concursul de planuri de afaceri din
platformă și B. FAZA 2: concursul de prezentări (pitch-uri), desfășurat sub forma unei
conferințe deschise.
Cei care vor primi punctaj de trecere în faza 1 (minim 50 de puncte), vor intra în faza a
doua. În urma susținerii prezentării (pitchingului), vor fi selectate 16 afaceri. Cei 16
câștigători au la dispoziție 30 de zile ca să-și înființeze afacerea.
Candidații vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare și 5 minute pentru întrebări
din partea juriului. Durata de 5 minute nu poate fi depășită. Prezentarea nu poate fi
susținută decât de persoanele înscrise în programul de preincubare sau concurs.

2

Obiectivele Ilfov Business Hub
Sprijinirea antreprenorilor în perioada de pre-incubare prin furnizarea de expertiză și
facilități pentru a-i susține pe aceștia în dezvoltarea ideii de afaceri și elaborarea planului
de afaceri;
Sprijinirea antreprenorilor în perioada de incubare prin facilitarea accesului acestora la o
paletă largă de servicii, precum și la infrastructura incubatorului;
Sprijinirea antreprenorilor în perioada de post-incubare prin susținerea companiilor care
au terminat perioada de incubare;
Sprijinirea antreprenorilor prin furnizarea de expertiză și facilități privind transferul de
afacere;
Facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la surse de finanțare, creșterea
numărului de activități economice competitive, întărirea climatului investițional, precum și
reducerea ratei șomajului în județul Ilfov.

Programul Ilfov Business Hub
Organizarea programului
Programul se desfășoară în 2 etape, astfel:
❖ Preincubarea
❖ Incubarea

Preincubarea
Programul de preincubare se va derula prin intermediul workshopurilor prestabilite, dar
participanții vor participa și la sesiuni de lucru individuale, vor beneficia de mentorat și
coaching cu scopul elaborării unui plan de afaceri viabil și înscrierea în concursul de
planuri de afaceri.
Cele 50 de persoane preincubate vor parcurge următorul traseu pentru a dobândi statutul
de incubat în cadrul IBH:
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Înscriere în
programul de
preincubare

Parcurgerea
programului de
preincubare

Elaborarea planului
de afaceri

Pitch Day

Jurizarea planurilor
de afaceri

Înscrierea planului de
afaceri în concurs
prin intermediul
platformei

Desemnarea
câștigătorilor

Conferința de
promovare a
câștigătorilor

Înființarea firmelor
de către câștigătorii
concursului

Demararea afacerii și
dobândirea statului
de firmă incubată

Semnarea
contractului de
incubare

4

Incubarea

Modulul se va desfășura în primele 2 - 4 luni de
incubare. Modulul cuprinde rezolvarea unor aspecte
precum - setup juridic, contabilitate, proprietate
Operaționalizarea intelectuală (dupa caz), politica de confidențialitate,
politica de GDPR, strategie, instrumente de HR,
afacerii
proceduri administrative in HR, aspecte legale și
financiare - autorizații de funcționare, contracte,
instrumente de management financiar etc.

Modulul se va desfășura în primele 2 - 6 luni de
incubare în paralel sau parțial suprapus cu
Product / service operaționalizarea afacerii. Modulul cuprinde tematici
precum: Training de product development, Sesiuni de
design
brainstorming pentru testarea conceptului, Sesiuni de
consultanță cu specialiști conform nevoilor, Crearea
prototipului (după caz), Testarea produsului /
serviciului prin focus grupuri (în comunitate și în alte
medii)
Marketingul
afacerii

Modulul se va desfășura în primele 2-6 luni de incubare
în paralel sau parțial suprapus cu primele două etape și
cu posibilitate de extindere

Automatizarea
proceselor

identificarea de instrumente de automatizare pretabile
afacerii se va în face primele 6 luni până la maxim un
an

Vânzări si
parteneriate
stategice
Program de
scalare
Program de
internaționalizare
Atragere de
investiții

începand cu cel târziu din luna a 2-a – pe toată durata
programului de incubare
după caz

după caz
după caz

Exit / transfer de afacere

Raportare și
evaluare

Se vor face printr-o platformă electronică
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A. FAZA 1- Concursul de planuri de afaceri din platformă

Condiții de eligibilitate la concursul de planuri de afaceri
Concursul de planuri de afaceri se adresează, în principal, persoanelor care au absolvit
programul de preincubare al IBH.
Pot lua parte la acest concurs și persoane care nu au participat la etapa de preincubare,
dar care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
❖ Locul în care își vor desfășura afacerea trebuie să fie în județul Ilfov
❖ Domeniul afacerii: afaceri în cercetare, inovare sau cu o înaltă componentă
tehnologică, servicii profesionale nișate pe afaceri în IT&C și tehnologie, industrii
creative, producție cu o componentă inovativă
❖ Sectorul de activitate al afacerii nu include domeniile Agricol și Comerț
❖ Să se asigure cel puțin 2 locuri de muncă

Răspunsuri la întrebările frecvente privind condițiile de eligibilitate:

O persoană nu poate participa cu mai multe planuri de afaceri în cadrul Concursului.
Nu se acceptă Planuri de afaceri copiate din literatura de specialitate (manuale de afaceri,
etc.).
În cazul încălcării uneia dintre condițiile enumerate mai sus, organizatorii pot decide
eliminarea din Concurs a persoanei care nu a respectat regulile, indiferent de etapa
Concursului.
Persoanele care se înscriu pentru pitch trebuie să dețină cotrolul afacerii fie personal, fie
împreună cu echipa cu care s-a înscris în programul de preincubare.
La Concurs nu pot participa persoanele angajate în cadrul Consiliului Județean Ilfov sau
Loop Operations, precum și rudele de gradul I și II, respectiv afinii acestora de gradul I și
II.
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Înregistrarea participanților în concursul de planuri de afaceri Ilfov Business Hub

Pentru participare, candidaţii trebuie să se înregistreze în platforma de concurs accesibilă
prin intermediul linkului https://platforma.ilfovbusinesshub.ro/
Prin intermediul platformei electronice, participanții vor parcurge următoarele etape:
1. Deschiderea contului personal în platforma electronică
2. Confirmarea contului și completarea datelor personale în profilul personal
3. Înscrierea planului de afaceri în concurs
La Concurs se acceptă doar Planurile de afaceri completate on-line în întregime şi
conform Modelului de Plan de Afaceri anexat prezentei metodologii (Anexa 1).
Înregistrarea planurilor de afaceri se poate face începând cu data de 1 martie până în
data de 31 martie.
Este posibil să apară probleme, care nu depind de organizatori, precum viteza la internet,
probleme tehnice cu serverul sau altele asemenea, din cauza cărora înscrierile / planurile
de afaceri să nu poată fi depuse până la expirarea termenului limită. De aceea concurenții
sunt îndrumați să nu încarce integral planul de afaceri, în ultima zi.

Etapa de evaluare a planurilor de afaceri

Evaluarea planurilor de afaceri va fi făcută de către un juriu format din 3 membri din
domeniul antreprenoriatului.
Fiecare membru al juriului va puncta toate câmpurile din planul de afaceri din platformă,
urmând ca platforma să calculeze automat punctajul total.
Secretariatul comisiei va fi asigurat de către membrii din partea Consiliului Județean Ilfov
și Loop Operations.

Informațiile completate în cadrul planului de afaceri se referă la cerințele secțiunii
respective
În cazul documentelor ilizibile se vor cere clarificări.
În cazul secțiunilor completate neconform, planurile de afaceri vor fi eliminate. Prin
“neconform”, înțelegem:
– text neclar, neconform cu cerințele, în altă limbă decât în limba română, text
autogenerat pentru completarea provizorie a unei secțiuni.
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Nu sunt considerate secțiuni completate neconform dacă: au greșeli de ortografie, lipsesc
diacritice, lipsesc litere sau cuvinte în frază.
Participanții al căror plan afaceri a fost descalificat, vor primi un email de înștiințare din
partea echipei care asigură Secretariatul.
Cei trei reprezentanți ai juriului vor evalua planurile de afaceri rămase în competiție pe
baza grilei de evaluare cuprinse în Anexa 2.
Aceștia vor urmări în paralel în cadrul aceluiași ecran al platformei secțiunea completată
de participant, cerințele afișate acestuia la completare, precum și intervalele de punctaj.
Cei trei jurați vor acorda individual punctaje în baza grilei de evaluare.
Fiecare plan de afaceri va fi punctat pe o scală de la 0 la 100, 100 reprezentând punctajul
maxim.
Planurile de afaceri vor fi clasate descrescător în ordinea punctajului, punctajul minim cu
care se poate trece în FAZA 2 fiind de 50 de puncte. Dacă există diferențe mai mari de
10 puncte între punctajul cel mai mare și cel mai mic acordat de evaluatori, secretarul
comisiei organizează o ședință de mediere în cadrul căreia se reevaluează planul de
afaceri în cauză.
Organizatorii pot include în clasament un număr nelimitat de planuri de afaceri propuse
de persoane care nu au urmat programul de preincubare din cadrul proiectului, însă
numai 2 afaceri pot fi selectate în urma concursului, dintre cele depuse de către candidații
care nu au participat la programul de preincubare.
Utilizarea acestui sistem verificat este de natură să asigure un proces transparent de
selecție și monitorizare.
Participanții vor primi email-uri de informare privind finalizarea primei etape de concurs.

Depunerea contestațiilor

Participanții la concurs, care se vor considera nedrepățiți în ceea ce privește evaluarea
și punctarea planului de afaceri, vor avea opțiunea de a contesta procesul de selecție
printr-o adresă transmisă la adresa contact@ilfovbusinesshub.ro în atenția membrilor
echipei IBH. Adresa va include motivele pentru care se contestă rezultatul. Argumentele
se vor furniza pentru fiecare capitol considerat a fi punctat sub merit, cu precizarea că nu
pot fi luate în calcul informații noi, adăugate în contestație, care nu se găsesc în planul
de afaceri depus.
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Comisia de evaluare a contestațiilor, formată din persoane desemnate de către CJ Ilfov
și Loop Operations, va reevalua aplicația și va republica lista de câștigători. În urma
evaluării contestației punctajul nou poate fi mai mare, egal sau mai mic decât cel inițial.
Membrii care asigură Secretariatul comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri
asigură corectitudinea procesului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Este
responsabilitatea Secretariatuluica derularea să aibă loc conform metodologiei de
desfășurare a concursului de planuri de afaceri.
După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor fi
publicate în cadrul platformei https://platforma.ilfovbusinesshub.ro/ și sub forma unui mail
trimis individual tuturor celor înscriși.

B. FAZA 2- Concursul de prezentări al planurilor de afaceri (pitchurile de business)

Această etapă constă în organizarea unui concurs de prezentări (pitch-uri de business)
sub forma unei conferințe deschise, în fața unui juriu format din cei 3 antreprenori care
au evaluat planurile de afaceri din platformă, precum și 2 reprezentanți din cadrul
Consiliului Județean Ilfov și Loop Operations.
Toți cei care au primit minim 50 de puncte în FAZA 1 a concursului, vor intra automat în
concursul de prezentări.
Prezentarea planului de afaceri înscris în concurs va dura 5 minute, iar 5 minute vor fi
alocate întrebărilor primitedin partea membrilor juriului.
În jurizarea acestor prezentări se va ține cont atât de conținutul prezentării, cât și de
maniera de prezentare.
Se va face prezentarea DOAR a planului de afaceri înscris în concurs.
Vor fi aleși 16 câștigători, care vor intra în etapa de incubare din cadrul IBH.
Întreaga conferință va fi filmată.
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Calendarul concursului Ilfov Business Hub

1- 31 martie 2020

Înscrierea planurilor de afacere în platforma de
concurs

1-14 aprilie 2020

Jurizarea concursului în platformă

21 aprilie 2020

Anunțarea rezultatelor

21- 25 aprilie 2020

Se primesc contestațiile

25-27 aprilie 2020

Rezolvarea contestațiilor

27 aprilie 2020

Anunțarea rezultatelor finale

29 aprilie 2020

Concurs de pitch-uri

CONFIDENȚIALITATEA

Comisia de evaluare și persoanele implicate în organizarea Concursului, vor garanta
confidenţialitatea informațiilor prezentate. Textul Declaraţiei de confidenţialitate acceptate
şi semnate de toţi organizatorii şi toţi membrii comisiei de evaluare poate fi găsit în Anexa
3 a acestui document.
Drepturile de proprietate intelectuală aferente planurilor de afaceri înscrise în concurs
rămân în proprietatea participanților.
Planurile de afaceri înscrise în Concurs rămân în proprietatea participanţilor.
Orice tentativă de plagiat duce la descalificarea din concurs. Folosirea de materiale și
informații ale altor autori este permisă cu citarea corespunzătoare a sursei.

DISPOZIȚII FINALE

Nerespectarea Metodologiei de concurs va rezulta în descalificarea participantului.
Concursul nu susţine iniţiative de caritate, proiecte ale asociaţiilor obşteşti, acţiuni ce
încalcă legea în vigoare, acţiuni politice, teroriste şi antisociale.
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Orice comportament indecent faţă de organizatori, juriu şi alţi participanţi la Concurs va
duce la descalificarea participantului. Decizia organizatorilor în asemenea cazuri va fi
finală, fără drept de contestare.
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