Lista proiectelor propuse spre finanțare
in cadrul concursului de planuri de afaceri “România Start-up”
“INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL”, ID 150746

Solicitanții ale căror planuri au fost propuse spre finanțare, asa cum apar ele in lista de mai
jos, vor primi pana cel tarziu data de 15 iunie 2015, prin email sau fax scrisori de informare cu privire
la procesul de pre-contractare, solicitare de clarificări ( daca este cazul) si alte informatii.
Lista cu solicitanții declarați neconformi si cei de pe lista de rezerva va fi publicata la sfârșitul
săptămânii viitoare (19 iunie).

Nr. Înregistrare
1
Plan de Afaceri

Denumire Plan de afaceri

1

Mobila la comanda

4

Squady - Aplicatie sociala de evenimente

6

Servicii intergrate pentru optimizarea proceselor de afaceri

7

The Academy

8

Off the Record

9

Platforma web de tip SAAS

11

Executie sisteme de conducte

12

Hand made Spa

15

Chez Bebe

16

Amenajare teren diverse activitati recreative

17

Colectare deseuri periculoase

20

Furnizarea servicii de internet si service de calculatoare

21

Profit Marketing

22

Kuji

26

P.F.A. Citu Daniela

30

Platforma on-line de dropshipment textile, incaltaminte si accesorii din
piele

1

39

Blue Clean panels

42

Mic atelier de creare produse din lemn

Numărul de înregistrare al planului de afacere reprezintă numărul unic de înregistrare primit de fiecare
participant pe email in urma transmiterii planului

Nr. Înregistrare
1
Plan de Afaceri

Denumire Plan de afaceri

46

Teren sintetic pentru fotbal

49

Infiintare Birou de traduceri

50

Solutii software

51

Coraline Concept- Club -Infiintare club de activitati recreative pentru
copii

52

Reciclare plastic

57

Spectrum of Bucharest

59

Infiintarea unei companii de dezvoltare aplicatii mobile

60

Advance Learning Experience

62

Travelis.RO

64

Firma de design interior/exterior

66

Open Minded House

68

Dezvoltare economica prin turism si ecoturism

69

Escape Rules

70

NOLO

71

Strângerea și colectarea deșeurilor nepericuloase

72

Platforme Plutitoare

77

Atelier de croitorie

79

Clubul Iubitorilor de Frumos

81

Infintarea unui brand de articole vestimentare

89

Teamcoding

