
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competiţia 
pentru 
produse 
inovatoare 
din piele 

Documentaţie 
competiţie 

Autor: Fundaţia pentru Promovarea 
Antreprenoriatului 

 

 

 

 

Manager al unei companii 
eficiente şi inovatoare din 

sectorul de pielărie 

 

N.º 2016-1-PT01-KA202-022831 



 
Competiţia pentru produse inovatoare din piele 

 

 

2 

 

 

 

 

1 Documentaţie competiţie 

 

1.1 Invitaţie 

Consorţiul proiectului vă invită să participaţi la Competiţia pentru produse inovative din piele.  

Regulile competiţiei şi formularele de înscriere sunt prezentate mai jos: 

1. Regulile competiţiei (descărcare) 

2. Formularele de înscriere de completat online sau de descărcat: 

1A. Formular de înscriere pentru inventatori 

1B. Formular de înscriere pentru persoanele interesate de cooperarea cu 
inventatorii 

2A. Model de plan pentru mici afaceri 

3A. Model de prezentare  
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1.2 Regulile competiţiei 

Regulile competiţiei 

 

§ 1. Scopul competiţiei 

1.1.  Scopul competiţiei este de a promova produsele, serviciile, soluţiile sau tehnologiile 
inovative şi de a inspira creativitatea părţilor interesate.  

 

§ 2. Consorţiul competiţiei 

2.1. Competiţia a fost anunţată de către  

CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, Alcanena, Portugalia – coordonator 

CRE.THI.DEV – Creative Thinking Development, Atena, Grecia 

CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, Roma, Italia 

FPE – Foundation for Promotion of Entrepreneurship, Lodz, Polonia 

INCDTP – ICPI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Bucureşti, 
România 

INESCOP – Instituto Tecnologico del Calzado y Conexas, Alicante, Spania 

VC – Virtual Campus Lda, Porto, Portugalia 

2.2. Fundaţia pentru Promovarea Antreprenoriatului (FRP, Polonia) va derula competiţia în 
numele partenerilor. 

 

§ 3. Înscrierea 

3.1. Participanţii sunt rugaţi să trimită solicitările de participare pe baza formularelor de 
înscriere şi conform regulilor competiţiei.  

3.2. Participanţii trebuie să trimită formularele de înscriere (Etapa 1) prin intermediul 
platformei Virtual Challenge Community (VCC) şi să pregătească planuri de afaceri (Etapa 2) 
înainte de data de 31.05.2018 şi prezentările (Etapa 3) înainte de data de 06.06.2018.  

3.3. A treia etapă constă în prezentarea ideii pe platforma VCC şi pe site-urile partnerilor.  

3.4. Etapa 4 constă în votarea online pentru cele mai bune idei şi va avea loc în perioada  
7-30.06.2018. Vor fi premiate trei proiecte cu cele mai mari punctaje. 

3.5. Etapa 5 se referă la anunţarea rezultatelor la şedinţa din Polonia pe 5.07.2018, pe site-
urile partenerilor şi pe platforma VCC. 

3.6. În Etapa 6 trei dintre cele mai bune proiecte vor fi trimise pe platforma Indiegogo.com. 

3.7. Drepturile de proprietate intelectuală implicate în trimiterea ideilor vor rămâne 
participantului.  

3.8. FRP nu va fi responsabilă pentru nicio dispută legată de drepturi de proprietate 
intelectuală. 
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§ 4. Reguli generale 

4.1. Participarea la această competiţie este gratuită. 

4.2. Competiţia este deschisă tuturor părţilor interesate din ţările partenere: Grecia, Italia, 
Polonia, Portugalia, România şi Spania. 

4.3. Competiţia este disponibilă pentru idei legate de piele: produse, tehnologii sau servicii (în 
cadrul industriei de pielărie). 

4.4. În această competiţie pot participa indivizi sau echipe (ca participanţi). 

4.5. Fiecare participant poate trimite maxim 3 soluţii. 

4.6. Fiecare participant va descrie un produs nou sau îmbuntătăţit (care nu este comercializat 
în prezent).  

4.7. Toate aplicaţiile, planurile, prezentările şi proiectele se vor trimite în LIMBA ENGLEZĂ. 

 

§ 5. Premii 

5.1. Toţi participanţii care au trimis idei conform cu regulile competiţiei vor primi un „Certificat 
de participare”. Cele mai bune cinci proiecte vor primi diplome. Trei persoane/grupuri 
câştigătoare (conform p. 3.4) ale competiţiei pentru produse inovative din piele vor primi 
sprijin pentru lansarea campaniei de finanţare participativă (crowdfunding) prin 
www.indiegogo.com. Sprijinul constă în oferirea unor sfaturi câştigătorilor în vederea descrierii 
proiectelor acestora într-un mod în care să le permită înscrierea pe Indiegogo.com. 

5.2. Banii strânşi prin intermediul campaniei vor sta în totalitate la dispoziţia câştigătorilor;  
câştigătorii vor urma regulile Indiegogo. 

5.3. FRP nu va fi responsabilă pentru lipsa strângerii unei sume suficiente pe parcursul 
campaniei Indiegogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6. Etapele competiţiei 

Diagrama competiţiei 

 ETAPA 1. Înregistrare pe platforma VCC 

http://www.indiegogo.com/
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6.1. Ideea – Etapa 1 

INVENTATORI 

Completarea formularului online  
Descărcarea formularului de 
înregistrare 1A 

 

Pesroane interesate de cooperare cu 
inventatorii  

Completarea formularului de 
înscriere online  
Descărcarea formularului 1B 

 

ETAPA 2. Planul de afaceri pentru 
proiect 

Descărcarea modelului de plan de 
afaceri 2A 

(planul de afaceri trebuie trimis pe 
platforma VCC) 

ETAPA 3. Prezentarea ideilor pe 
platforma VCC şi pe site-urile partenerilor 

Descărcarea modelului de prezentare 3A 
(prezentarea trebuie trimisă pe platforma 

VCC) 

ETAPA 6. Sprijin în trimiterea celor mai bune 3 
proiecte pe platforma Indiegogo.com  

 

Înfiinţarea unui 
grup de părţi 

interesate 
(opţional) 

Listă de planuri de 
afaceri trimise pe 

platforma VCC 

Lista proiectelor 
premiante pe 
platforma VCC şi 
pe site-urile 
partenerilor 
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6.1.1. Participanţii vor completa formularul de înregistrare online (1A. Formular de înregistrare 
pentru inventatori) pe platforma Virtual Challenge Community. Acesta trebuie să conţină 
următoarele informaţii:  

- titlul proiectului, 

- o scurtă descriere a proiectului – maxim 300 caractere inclusiv spaţii şi punctuaţie,  

- 3 cuvinte cheie, 

- domeniul specific al proiectului, 

- etapa de dezvoltare a proiectului, 

- tipul de inovare, 

- informaţii despre opţiunea participantului de a căuta parteneri pentru proiectul său şi dacă 
da, în ce domeniu sau specializare. 

6.1.2. Părţile interesate pot, de asemenea, participa la competiţie ca membri care sprijină 
grupul creativ. Aceştia pot căuta şi împărtăşi idei pentru crearea unor produse inovative din 
piele. Aceştia vor completa un formular de înscriere online (1B. Formular de înscriere pentru 
persoanele interesate de cooperarea cu inventatorii) pentru părţile interesate care vor să 
coopereze. Formularul trebuie să conţină următoarele informaţii:  

- datele părţilor interesate, 

- experienţă în implementarea proiectelor inovative, 

- domeniul în care o parte interesată ar dori să sprijine iniţiatorul de proiect, 

- descrierea rolului părţii interesate în proiect – maxim 300 caractere inclusiv spaţii şi 
punctuaţie.  

6.2. Planul pentru mici afaceri – Etapa 2 

6.2.1. Participanţii (indivizi sau grupuri) îşi vor oficializa ideile creative utilizând un model de 
plan pentru mici afaceri (2A. Model de plan pentru mici afaceri).   

6.2.2. Planul de afaceri trebuie să conţină următoarele informaţii:  

- titlul proiectului*, 

- ideea de proiect şi elementul inovator al acestuia – maxim 350 caractere inclusiv spaţii şi 
punctuaţie, 

- analiza de piaţă – maxim 150 caractere inclusiv spaţii şi punctuaţie, 

- piaţa ţintă pentru un produs/serviciu, 

- veniturile şi costurile estimate ale proiectului, 

- posibilităţile de finanţare a proiectului, 

- obiectivele şi justificarea finanţării participative (crowdfunding),  

- recompensele propuse pentru sponsori. 

6.3. Prezentarea – Etapa 3 

                                                           
*
 denumirea proiectului se poate schimba în urma cooperării 
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6.3.1 Prezentarea PPT (3A. Model de prezentare) (6-10 slide-uri) trebuie să conţină 
următoarele: 

- introducere, 

- explicaţia ideii inovative în domeniul pielăriei, 

- explicaţia pieţii ţintă,  

- scopul campaniei de finanţare participativă. 

6.4. Planul pentru mici afaceri şi prezentarea vor fi promovate prin intermediul platformei VCC, 
site-urilor partenerilor şi reţelelor de socializare. Publicul va fi rugat să voteze online. 
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1.3 Formulare de înregistrare 

Formular de înregistrare pentru inventatori 

 

1A. Formular de înregistrare pentru inventatori 

Formular de înregistrare nr ______________ 

 

Prenume ___________________________________________________________________ 

Nume _____________________________________________________________________ 

Firmă ______________________________________________________________________ 

Adresă ____________________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________ 

o Adăugaţi un participant 

 

1. Titlul proiectului _________________________________________________________ 

 

2. Scurtă descriere a proiectului (maxim 300 caractere inclusiv spaţii şi punctuaţie) 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

3. Furnizaţi 3 cuvinte cheie: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

4. Proiectul vizează: 

 un produs nou/modificat 

 un serviciu nou/modificat 

 o tehnologie nouă/modificată 

 

5. Stadiul pregătirii proiectului: 

 idee de proiect  

 proiect în stadiul de implementare 
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 proiect finalizat  

 

6. Tip de inovare 

 produs 

 proces/tehnologie 

 marketing 

 

7. Caut parteneri pentru a pune ideea în practică. 

 da (mergeţi la punctul 8) 

 nu, voi pune ideea în practică eu însumi (mergeţi la final) 

 

8. Bifaţi domeniul de cooperare dorit: 

 îmbunătăţirea produsului/serviciului/tehnologiei 

 îmbunătăţirea metodelor de producţie/furnizare a serviciilor/tehnologiilor 

 pregătirea şi lansarea campaniei de marketing  

 finanţarea proiectului 

 altul (care?)________________________________________ 

 

9. Caut: 

 un expert, partener      

descrieţi ocupaţia, aptitudinile şi cunoştinţele preferate 

 centru de cercetare 

 alt IMM 

 altceva (ce?)________________________________________ 

 

Confirm că produsele aplicate/tehnologiile/servicile/ideile sunt ale mele şi sunt originale.  
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Formular de înregistrare pentru persoane interesate de cooperarea cu inventatorii 

 

1B. Formular de înregistrare pentru persoane interesate de cooperarea cu inventatorii 

Declar pe propria responsabilitate participarea mea în proiectul intitulat 
________________________________ şi înregistrat cu numărul _____________.  

 

Prenume ___________________________________________________________________ 

Nume _____________________________________________________________________ 

Firmă _______________________________________________________________________ 

Adresă ____________________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________ 

 
1. Entitate economică: 

 întreprindere 

 centru de cercetare 

 persoană fizică  

 alta (care?) _____________________________ 

 
2. Specializat în: 

______________________________ 

 
3. Experienţă în implementarea proiectelor inovatoare 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
4. Identificaţi domeniul în care doriţi să sprijiniţi iniţiatorul proiectului: 

 îmbunătăţirea produsului/serviciului/tehnologiei 

 îmbunătăţirea metodelor de producţie/furnizare a serviciilor/tehnologiilor 

 pregătirea şi lansarea campaniei de marketing  

 finanţarea proiectului 

 altul (care?) ________________________________ 

 
5. Descrieţi rolul dv. în proiect (maxim 300 caractere inclusiv spaţii şi punctuaţie) 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Model de plan de afaceri pentru grupuri de persoane interesate / inventatori 

 

2A. Model de plan pentru mici afaceri 

 

Prenume ___________________________________________________________________ 

Nume_____________________________________________________________________ 

Firmă _____________________________________________________________________ 

Adresă____________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________ 

o Adăugaţi un participant 

 

1. Titlul proiectului _____________________________________________________ 

 

2. Număr de înregistrare ____________________________ 

 

3. Ideea de proiect şi elementul inovator al acestuia (maxim 350 caractere inclusiv spaţii 
şi punctuaţie) 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Analiza de piaţă (segment de piaţă, nevoile şi aşteptările clienţilor) (maxim 150 
caractere inclusiv spaţii şi punctuaţie) 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

5. Produsul/serviciul este destinat 

 pieţei locale 

 pieţei regionale 

 pieţei interne 

 exporturilor 
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6. Veniturile şi costurile estimate ale proiectului: 

Nr.  Preconizat în anul (n) Anul n+1  

1. Venituri planificate (în funcţie de 
categorie), EURO 

  

- ………………………………   

- ………………………………   

- ………………………………   

2. Total:   

3. Costuri planificate (în funcţie de 
categorie), EURO 

  

- ………………………………   

- ………………………………   

- ………………………………   

4. Total:   

 

7. Opţiuni de finanţare a proiectului: 

Nr. Surse de finanţare Sumă planificată (EURO) 

1. Resurse proprii  

2. Alte surse de finanţare (care?) 

______________________________ 

 

3. Finanţare participativă (crowdfunding)  

4. Total:  

 

8. Obiectivul finanţării participative (maxim 100 caractere inclusiv spaţii şi punctuaţie) 

_______________________________________________________________________ 

justificarea acesteia (maxim 100 caractere inclusiv spaţii şi punctuaţie) 

_______________________________________________________________________ 

şi propunerea pentru recompensarea sponsorilor (maxim 100 caractere inclusiv spaţii şi 
punctuaţie) 

_______________________________________________________________________ 
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3A. Model de prezentare 

LEAMAN 
Manager in an Efficient 

and Innovative 
Leather Company

N.º 2016-1-PT01-KA202-022831

Title of the project / idea

Name: ……………..
Country: ………………

Innovative Leather Product Competition

1

 

Introduction

• 50 words maximum

2
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Explanation of the innovative leather project / service / technology

• Functions and benefits

• 100 words maximum 

• Include short films, photos

3

 

The target market

• Markets, customers

• 50 words maximum 

4
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The purpose of the crowd-funding campaign

• Amount and justification

• 100 words maximum

5

 


