Lista proiectelor propuse spre finanțare
in cadrul concursului de planuri de afaceri “România Start-up”
“ EDUCAȚIE ÎN AFACERI PENTRU O DEZVOLTARE ECONOMICĂ SUSTENABILĂ”, ID 150936

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).

Număr de
înregistrare

Titlu plan de afaceri
1

2

IndustrialConceptArt

6

“QTie” -producerea de articole vestimentare cu motive ornamentale inspirate
din portul tradițional romanesc

7

LAVECINI SRL

14

Salon de întreținere animale de companie

15

S.C. Trandafirul albastru S.R.L.

16

Fabricarea altor produse manufacturiere - ART CONF .SRL

17

Studio Foto „PRO PICTURES”

18

Turism la Munte în județul Brașov

19

Parc aventura

21

Recuperare și reabilitare medicală la domiciliu

22

Spălătorie de haine Ecologica

23

Spălătorie de Haine Auto-Servire

24

Art Studio

25

LU Agency – agenție de publicitate

27

SC Game Soft Edu SRL

28

Parc Distracții Copii/Adulți

28

Magazin piese auto/dezmembrare autoturisme

30

Magazin îmbrăcăminte copii

Numărul de înregistrare al planului de afacere reprezintă numărul unic de înregistrare primit de fiecare
participant pe email in urma transmiterii planului
1

32

Escape Academy

33

Atelier handmade

35

WORK CARE – Cabinet Medical Medicina Muncii și Recuperare Medicală

40

Utilizarea CDI la îmbinarea tradiţionalului cu inovaţia de către firma
BASTION

41

Teren de tenis/Minifotbal

42

MAXI PRINT (producție publicitară de mari dimensiuni)

43

INFOTIME

48

Wolf Advertising S.R.L.

49

Tevelop

54

Bicycle Hostel

61

Angelia – Centru de joacă și educație non-formală

65

Tradiții românești în textile si pielărie

67

Hostel Creativ

68

Îngrijire Morminte

