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SUCCESSION AND TRANSFER OF BUSINESS IN REGIONS - STOB REGIONS 

APELUL V – ACTIVITĂȚI ADIȚIONALE 

 

● Sursa de finanțare: Interreg Europe 2014-2020 

● Perioada de implementare a proiectului: 2021 - 2022 

● Valoarea totală a proiectului: 2.176.033,78 lei -  

● Buget alocat Consiliul Județean Ilfov: 183.255,10 lei  

 

● Descrierea proiectului: 

Scopul principal al proiectului vizează inițierea procesului de învățare în regiunile partenere prin 

schimbul de experiență și de bune practici precum  și realizarea unui Plan de Acțiune pentru 

fiecare regiune în parte. 

Obiectivele generale ale proiectului constau în: 

- Consolidarea politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor 

privind investițiile în dezvoltarea și crearea de locuri de muncă, a programelor privind 

cooperarea teritorială europeană, sprijinirea IMM-urilor în vederea dezvoltării, creșterii 

și inovării; 

- Optimizarea absorbției fondurilor structurale și de investiții în regiunile care sprijină 

succesiunea în cadrul companiilor și transferul de afaceri. 

Ca urmare a declanșării crizei cauzate de epidemia cu SARS CoV 2 (Covid-19) Autoritatea de 

Management a programului a lansat al 5-lea apel de proiecte în valoare totală de 20.000.000 

euro, restricționat proiectelor aprobate deja, pentru a sprijini implementarea proiectelor 

afectate de pandemie. Prioritate pentru obținerea finanțării o au proiectele finanțate prin primul 

și al 2-lea apel, valoarea maximă eligibilă pe proiect fiind de 500.000 euro, iar perioada de 

implementare pentru proiectele selectate prelungindu-se cu 12 luni. 

În cadrul acestui apel se urmărește continuarea proiectului STOB regions - Succession and 

Transfer of Business in Regions și extinderea perioadei de implementare ca urmare a pandemiei 

Covid-19 cu 1 an, până la data de 31.12.2022, având următoarele obiective: 

- o mai bună înțelegere a provocărilor rezultate ca urmare a crizei cauzate de epidemia cu SARS 

CoV 2 și identificarea unor modalități de depășire a obstacolelor; 
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- un proces interregional de învățare focalizat și colectarea celor mai bune practici pentru 

implementarea acestora în regiunile partenere; 

- consolidarea topicului referitor la succesiunea și transferul de afaceri prin introducerea de 

noi instrumente de politici publice sau îmbunătățirea celor existente deja. 

 

Parteneri în proiect sunt: 

Lider de parteneriat: IHK-Projektgesellschaft mbH - Germania; 

 Centrul de Dezvoltare al Afacerilor Iutlanda de Sud – Danemarca; 

 Regiunea Malopolska – Polonia; 

 Agenția de Dezvoltare Regională cu Centrul de Sprijin al Afaceilor pentru IMM-uri – 

Bulgaria; 

 Consiliul Județean Ilfov – România; 

 Centrul de Sprijin al Afacerilor Kranj – Slovenia; 

 Camera de Comerț, Industrie și Navigație din Sevilia - Spania; 

 Consiliul Regional Kainuu – Finlanda; 

 Școala de Economie și Drept din Berlin - Germania (Partener consultativ). 

 

●  Rezultatele proiectului: 

 Două workshopuri interregionale, având ca scop schimbul de experienţă şi bune practici;   

 Opt întâlniri regionale cu actorii implicaţi deja în proiect (fiecare partener organizează 

câte un workshop); 

 Opt rapoarte de cercetare – câte unul pentru fiecare workshop realizat; 

 Opt documentaţii conţinând concluzii şi recomandări privind bunele practici în transferul 

afacerilor, ţinând cont de restricţiile generate de pandemie; 

 Actualizarea paginii web a proiectului. 

 


