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Termeni și Condiții
Programul de mentorat SPIRE STARTUPS
1.1. Context
Programul de mentorat SPIRE STARTUPS face parte din activitățile proiectului Ecosistem
Regenerativ Inteligent Post-Industrial – SPIRE. Scopul proiectului Ecosistem Regenerativ
Inteligent Post-Industrial - SPIRE este de a experimenta, testa și implementa soluții creative,
inovative, vizionare, de dezvoltare durabilă în ceea ce privește utilizarea sustenabilă a terenurilor,
soluții bazate pe natură
SPIRE propune o abordare revoluționară a reutilizării terenurilor poluate cu metale grele din
oraș, prin fitoremediere adaptivă și creare de noi ecosisteme urbane, ca strategie de dezvoltare
pe termen lung și reprofilare economică durabilă. Proiectul propune utilizarea biomasei rezultate
pentru îmbunătățirea performanței energetice a unei unități de învățământ și stimulează dezvoltarea
de lanțuri valorice locale, specifice economiei circulare, prin lansarea și incubarea de noi afaceri
bazate pe prototipare și producție de materiale inovatoare și dezvoltarea soluțiilor inovatoare,
urmărind îmbunătățirea sănătății și bunăstării cetățenilor.
Prin programul SPIRE STARTUPS dorim stimularea și susținerea antreprenoriatului local
sustenabil prin atragerea tinerilor cu idei de afaceri inovative, asigurarea serviciilor de
dezvoltare a afacerilor și promovarea start-up-urilor la nivel local, regional, național și
internațional.
Parteneriatul național este coordonat de Municipiul Baia Mare și este format din următorii parteneri
naționali: Urbasofia, Indeco Soft, ARIES Transilvania, Zona Metropolitană Baia Mare, Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy.
Coordonatorii programului de mentorat SPIRE STARTUPS sunt următoarele organizații:
Clusterul Green Energy
Municipiul Baia Mare
Indeco Soft
UrbaSofia

www.greencluster.eo
www.baiamare.ro
www.indecosoft.ro
www.urbasofia.eu

1.2. Activitățile din cadrul programului de mentorat SPIRE
STARTUPS
Programul are 3 secțiuni principale: APELUL DESCHIS, ETAPA I a programului de mentorat și ETAPA
II a programului de mentorat.
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1.2.1. APELUL DESCHIS DE PROIECTE
În cadrul acestei secțiuni orice persoană eligibilă poate să își înregistreze ideea de afacere aici:
https://forms.gle/jQGiKKGHYBQeP8mq5. Completarea formularului de înscriere reprezintă în mod
direct exprimarea interesului de participare la activitățile programului de mentorat SPIRE STARTUPS.
Secțiunea prevede 2 faze de selecție:

1.2.1.1.

Selecția bazată pe calitatea formularelor de înscriere.

În această etapă, formularele de înscriere – propunerile de proiecte – vor fi evaluate de un juriu format
din reprezentanții coordonatorilor:
Clusterul Green Energy 1 reprezentant
Municipiul Baia Mare 1 reprezentant
Indeco Soft 1 reprezentant
UrbaSofia 1 reprezentant
Juriu: 4 persoane
Criteriile de selecție în această secțiune sunt următoarele:
Grila de evaluare administrativă

Da/Nu
1
2

A fost respectată data limită de aplicare?
Este formatul aplicației în conformitate cu cerințele?
Este transmis Formularul oficial de înregistrare, completat 100% (se iau
în considerare doar întrebările obligatorii)
Este formularul de înregistrare completat în limba română /engleză?
Este aplicantul eligibil pentru program?
Aplicantul are vârsta sub 35 de ani și are domiciliul/reședința în județul
Maramureș
Lungimea răspunsurile de încadrează în numărul caracterelor
recomandate?

3
4
5

Înscrierea se consideră eligibilă dacă la toate întrebările a primit răspunsul
DA.
Doar aplicațiile considerate eligibile trec în următoarea etapă a evaluării.
Notă! În cazul în care numărul aplicaților este sub 10, se elimină criteriul de domiciliu/reședință și se
va re lansa apelul.
Grila de evaluare tehnică

Evaluarea tehnică are la bază 8 criterii. Punctajul maxim care poate fi acordat unei propuneri este de
50 de puncte.
Criterii de selecție
1

2
3

Statusul aplicantului
Aplicant fără personalitate juridică și fără echipă
Aplicant cu personalitate juridică, fără echipă
Aplicant fără personalitate juridică, cu echipă
Aplicant cu personalitate juridică, cu echipă
Provocarea și Soluția - relevanță pentru proiect
Identificarea clienților /grupului țintă

Puncte
maxime
5
1
2
3
5
10
4
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4
5
6
7
8

Nivel de maturitate a propunerii (pe baza descrierii și

5

nivelului TRL)

Relevanța așteptărilor aplicantului
Impactul social
Impactul ecologic
Descrierea echipei (rol, competențe, atribuții.. )
Total puncte:

4
6
8
8
50

Notă 2. Dacă primele 10 aplicații nu trec pragul de 25 de puncte, se va relansa apelul prin eliminarea
criteriului de domiciliu/reședință.

! Cei 10 aplicanți selectați vor semna un Acord de Participare cu coordonatorii programului
privind luare la cunoștință a activităților și asumarea participării la activitățile programului,
precum și un Certificat de Consimțământ privind utilizarea datelor de către partenerii
proiectului cu scopul atingerii obiectivelor programului.
1.2.1.2.

Selecția bazată pe prezentările video de către cetățeni

Prezentările video de circa 3 min., înregistrate în limba română de cei 10 candidați, vor fi publicate
pe site-ul oficial al programului, unde localnicii din Baia Mare, după autentificare, vor avea posibilitate
să voteze maxim 3 idei. Aplicația de votare va fi deschisă cetățenilor timp de 3 săptămâni.

Primele 6 start-up-uri cu cele mai multe voturi vor intra în PRIMA ETAPĂ a programului de mentorat.

1.2.2. PRIMA ETAPĂ DE MENTORAT
Perioada: Aprilie – Iulie 2021
Această etapă are scopul de a sprijini participanții în conturarea și consolidarea modelului/planului
de business cu accent pe produse/servicii care creează propunerea de valoare.
Sprijinul acordat constă în:

Page 5 of 9
SPIRE - Smart Post Industrial Regenerative Ecosystem

Workshop 1.

Canvas Business Model 1. – participanții vor lucra cu
traineri în echipe și individual pentru a transpune idea de
afacere într-un model structurat, transparent și ușor de
înțeles. Trainerii vor ajuta la identificarea legăturilor între
diferitele elementele ale unei afaceri în contextul sustenabilității.
Durata workshop-ului: 3 ore
Modul de desfășurare: offline – în SPIRE HUB
Livrabil: Modelul de Business versiunea draft
Nature Based Solution | Soluții Bazate pe Natură – în cadrul acestui modul, invitații vor explica
conceptul, vor prezenta exemple de bună practică și vor discuta cu fiecare participant în parte
posibilitățile de transformare a propunerii de valoare în contextul conceptului.
Durata workshop-ului: 2 ore
Modul de desfășurare: hibrid, în SPIRE HUB și online

Workshop 2.

Canvas Business Model 2 – participanții vor prezenta progresul Modelului de Business de la
primul workshop. Participanții precum și trainerii vor da feedback asupra celor prezentate. Pe baza
modelului de business validat, start-up-erii vor începe dezvoltarea planului de afaceri.
Durata workshop-ului: 3 ore
Modul de desfășurare: offline, în SPIRE HUB – Mun. Baia Mare
Livrabil: Business Model Canvas îmbunătățit
Public speaking - sesiune de pregătire pentru evenimentul de prezentare a planurilor de afaceri
(DEMO DAY). Trainerii vor ajuta cu tips&tricks la pregătirea discursurilor de 3 minute.
Livrabil: Pitching Canvas.

Mentoring

În ETAPA 1 a programului participanții beneficiază de 2 sesiuni de mentorat individual de câte 1,5 ore
pe idee de business. Echipele vor putea alege din lista publicată mentorul cel mai potrivit pentru
îndrumare. Activitatea de mentorat acoperă discuții telefonice/online/personale sau prin e-mail între
mentorii etapei 1 și participanții programului (6) individual sau în echipă.
Modul de desfășurare: online

DEMO DAY

ETAPA 1 se finalizează cu un eveniment deschis de prezentare a ideilor de afaceri (pitchuri de 3-4
minute) unui juriu compus din: reprezentant al mediului de afaceri în domeniul biomasei,
reprezentant al administrației publice locale, reprezentant al mediului științific în domeniul inovării.
Fiecare membru al juriului va avea dreptul de a pune o întrebare de clarificare participantului.
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Juriul va primi în prealabil Planurile de afaceri și Modele de business Canvas, dezvoltate împreună
cu echipa proiectului. Pe baza celor 2 livrabile, precum și pe baza prezentărilor, se vor alege 3 idei de
afaceri/startupuri respectând următoarele criterii:
Criteriul relevanței ideii de afacere în contextul proiectului SPIRE (impact asupra
provocărilor identificate, etc.)
Nivelul de maturitate a planului de afaceri
Potențialul de expansiune al start-up-ului

Modul de desfășurare: offline, în aer liber

1.2.2.1. Premii
Cele 3 start-up-uri selectate vor intra în ETAPA 2 a programului de mentorat cu următoarele PREMII:
1. Punct de lucru gratuit în HUBUL SPIRE – Casa Schreiber pentru o perioadă de 2 ani începând
din septembrie 2021.
2. Biomasă solidă gratuită pentru prototipare/testare – cantitatea necesară se va discuta în
timpul derulării programului
3. Folosirea echipamentelor de prototipare din cadrul hubului în cei 2 ani
4. Acces gratuit la sesiuni tematice – specialiști naționali și internaționali
5. Consultanță de accesare investiții
6. Aderare gratuită la Clusterul Inovativ al Biomasei Green
Energy
7. Facilitarea intrării pe piață cu produsele/serviciile
dezvoltare în cadrul programului
8. Promovare câștigătorilor pe diferite canale (pagina oficială
SPIRE, pagina partenerilor, ziare, etc.)

1.2.3. A DOUA ETAPĂ DE MENTORAT
Perioada: Septembrie 2021 – Aprilie 2022
În cadrul acestei etape va începe un mentorat mai intensiv și personalizat. Echipa de implementare
a programului va facilita conexiunea între start-up și specialiști pentru a oferi soluții la întrebările
specifice din zona de tehnologii/financiar/marketing.
Sesiunile tematice la care cei 3 start-up-eri/echipe vor avea acces în mod gratuit sunt:
Management financiar strategic
Protejarea proprietății intelectuale
Marketing digital
Internaționalizare
Acces la finanțare
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Altele.
În această etapă vor sta la dispoziția câștigătorilor 3 mentori de bază care vor implica alți specialiști
după caz. Fiecare mentor va elabora programul de mentorat, participanții având posibilitatea de a
rezerva sesiuni conform intervalelor orare afișate. Mentorii cu expertiza relevantă vor fi aleși după
DEMO DAY.
Modul de desfășurare a mentoratului și a sesiunilor tematice: hibrid
La finalul programului de mentorat finaliștii trebuie să raporteze următoarele:
Modelul și Planul de Afacere îmbunătățit
Prototipul dezvoltat și testat

1.3. Eligibilitate
În cadrul acestui program sunt eligibile persoanele cu vârsta între 18-35 de ani cu reședința/domiciliul
în județul Maramureș cu o idee de afacere în domeniul biomasei: lanțul valoric al biomasei –
materiale noi, digitalizare procesului de valorificare a biomasei, idei pentru regenerarea terenurilor
contaminate, produse inovative ecologice din biomasă, soluții pentru regenerare urbană folosind
biomasă.
Ideile trebuie implementate în Baia Mare și trebuie să reprezinte soluții reale de transformare a
biomasei în valoare.

1.4. Înscriere
Înregistrarea ideilor de proiecte se face exclusiv online accesând formularul:
HTTPS://FORMS.GLE/GSDUUCUMEY9RS1VD6
După trimiterea formularului completat, aplicantul va primi email de confirmare în maxim 3 zile
lucrătoare.
Aplicația va fi deschisă între 8 martie – 23 martie 2021.

1.5. Confidențialitate
Livrabilele elaborate de participanți vor fi publicate în cadrul proiectului. La aceste documente
vor avea acces:
Echipa de coordonare
Mentorii Etapa 1 și Mentorii Etapa 2
Juriul etapei 1.
Echipa de coordonare își rezervă dreptul de a promova start-upurile care beneficiază serviciile programului de mentorat, fără a
folosi informațiile în scopuri personale sau pentru a genera
venituri personale.
Înregistrările video vor fi publice. Evenimentul de prezentare
DEMO DAY va fi eveniment mediatizat, deschis publicului larg.
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Orice risc referitor la proprietate intelectuală este asumată de participant.
Rezultatele proiectelor precum și ideile de proiecte pot fi folosite în materialele de promovare,
raportările proiectului.

1.6.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispoziții finale

Participarea la programul de mentorat SPIRE STARTUPS este 100% gratuită, nu implică
eforturi financiare din partea beneficiarilor, însă programul nu asigură transport/cazare
participanților din alte localități.
Echipa de coordonare își rezervă dreptul de a schimba modul de desfășurare a activităților de
la offline la online sau invers.
Proiectul nu asigură dispozitive electronice participanților pentru elaborarea livrabilelor.
Exercițiile, livrabilele trebuie elaborate în format digital, folosind formularele propuse de
echipa de coordonare.
Fiecare finalist (6) trebuie să se adere grupului de social media inițiat de echipa de coordonare
cu scopul eficientizării comunicării.
Fiecare câștigător va semna un Contract cu Municipiul Baia Mare privind condițiile de utilizare
a spațiului de coworking SPIRE HUB.
Echipa de coordonare nu este obligată de a finanța planurile de afaceri elaborate.
Toate activitățile offline se vor desfășura la Baia Mare. Anumite facilități bonus pot avea loc la
Cluj-Napoca.

1.1. Contact
Pentru mai multe informații puteți apela la coordonatorii programului de mentorat, Clusterul Green
Energy: spire@greencluster.ro sau +40729101963
Persoană de contact: Matyus Eniko, Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy

Mai multe despre proiectul SPIRE
www.spire.city
Pagina oficială a programului de mentorat SPIRE START-UPS

http://spire.city/index.php/mentoring/#
https://www.facebook.com/UIASPIRE
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