Ministerul Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri
Serviciul Purtător de Cuvânt şi Relaţii Publice
Comunicat de presa
Bucuresti, 06 iulie 2012: In data de 4 iulie a.c, s-a incheiat competitia nationala pentru
selectarea celor două candidaturi ce vor reprezenta Romania la faza europeană a
competiţiei Premiile pentru Promovarea Intreprinderilor Europene organizată de
Directoratul General pentru Întreprinderi şi Industrie al Comisiei Europene.
Comisia nationala a desemnat prin finalizarea selecţiei iniţiale, la nivel naţional, urmatorii
candidaţii ce vor fi avuţi în vedere pentru Premiile europene :
1. Centrul de incubare Creativ Inovativ de Afaceri –CICIA cu proiectul „Dezvoltarea
spiritului antreprenorial in randul tinerilor” (466 puncte)
2. Fundatia Post Privatizare cu proiectul: „School for Startups Romania” (415
puncte)
Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene identifică şi recunosc cei mai de
succes promotori ai întreprinderilor şi antreprenoriatului în Europa, subliniază cele mai bune
politici şi practici antreprenoriale, sporesc conştientizarea valorii adăugate de antreprenoriat,
încurajează şi inspiră potenţialii antreprenori.
Juriul european, constituit din personalităţi reprezentative din mediul academic, instituţii
europene, sau alte organizaţii europene recunoscute, va premia proiectele identificate ca
fiind cele mai inovative şi având potenţial de multiplicare în alte regiuni ale UE. Ceremonia
de acordare a premiilor, va avea loc in data de 15 noiembrie 2012, in Cipru.
Marele premiu al juriului va fi acordat candidatului care prezintă cea
inspiratoare iniţiativa din Europa.
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Categorii de premii:
 Promovarea spiritului antreprenorial
o recunoaşte acţiunile şi iniţiativele la nivel naţional, regional sau local, care
promovează spiritul antreprenorial în special în rândul tinerilor şi al femeilor
 Investiţii în talente:
o Recunoaşte iniţiativele la nivel local sau regional care îmbunătăţesc talentele
antreprenoriale, vocaţionale, tehnice şi manageriale;
 Îmbunătăţirea mediului de afaceri:
o Recunoaşte politicile inovatoare la nivel regional sau local care promovează
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor, care simplifică procedurile legislative
şi administrative pentru întreprinderi şi pun în aplicare principiul gândirii iniţiale
la scară mică în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii ;
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 Sprijinirea internaţionalizării afacerilor:
o Recunoaşte politici de încurajare a întreprinderilor şi în special a întreprinderilor
mici şi mijlocii, pentru a profita mai mult de oportunităţile oferite de pieţele din
cadrul şi din afara Uniunii Europene
 Antreprenoriat responsabil şi integrator:
o Recunoaşte acţiunile regionale şi locale care promovează responsabilitatea
socială a întreprinderilor şi practicile de afaceri durabile.
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