
INTRO

Ai o idee de afacere și vrei să o transformi într-un business de succes?
Programul factory by RAIFFEISEN BANK te ajută să obții finanțarea de care ai nevoie și te susține pe 
parcursul întregului proces, astfel încât afacerea ta să devină sustenabilă.

CUM PARTICIPI

ÎnÎn perioada 12 februarie – 31 martie 2019, te poți înscrie în competiție completând un formular online, care 
va fi însoțit de un tutorial animat, cu exemple de completare a formularului. 

De asemenea, în etapa de înscriere vei putea utiliza un simulator de credite, care te ajută să identifici tipul de 
credit de care ai nevoie și suma pe care o poți solicita băncii.

Dacă te numeri printre finaliștii programului, te vom invita să ne prezinți în detaliu idea ta de proiect și 
modalitatea de implementare. Apoi, dacă ajungi pe lista participanților acceptați pentru creditare, vei putea 
accesa finanțarea printr-un cont deschis la Raiffeisen Bank. 

Până la staPână la startul înscrierilor, îți recomandăm să te familiarizezi cu Regulamentul de participare.

FINANŢAREA PROIECTULUI

Programul factory by RAIFFIEISEN BANK oferă credite la termen pentru investiții sau pentru activitatea 
curentă, detaliate în OFERTA STARTUP, avantajoasă din punct de vedere preț și garanții.

ETAPELE PROGRAMULUI DE FINANŢARE
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FINANŢAREA PROIECTULUI

Programul factory by RAIFFIEISEN BANK oferă credite la termen pentru investiții sau pentru activitatea 
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ETAPA 1
12 FEB - 31 MAR

Înregistrarea pe 
platformă a propunerilor 
de proiect.

ETAPA 2
1 - 21 APR

Evaluarea internă a 
proiectelor înscrise.

ETAPA 3
3 - 30 MAI

Sesiuni de susSesiuni de susținere a 
proiectelor finaliste. 
Comisia de jurizare va 
selecta proiectele 
admise pentru finanțare. 

GALA factory
IUNIE

Gala Gala factory, ceremonia 
de închidere a celei de-a  
doua ediții a programului, 
alături de finaliști și de 
parteneri.
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pentru programul de finanțare
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Introducerea propunerii tale de afacere: date identificare companie, scurtă descriere proiect;

Descrierea companiei: ce faci în mod concret, care este oferta de produse/servicii, cum și unde îți 
desfășori activitatea;

Segmentul de piaţă vizat: profilul clientului tău țintă, potențial, analiză piață/concurență, elementul 
inovativ (dacă există);

Canalele de comunicare cu piaţa: care este strategia ta de comunicare și vânzare;

Resursele necesareResursele necesare:

Confirmarea eligibilităţii prin program: vei confirma îndeplinirea condițiilor din Regulament.  Confirmarea eligibilităţii prin program: vei confirma îndeplinirea condițiilor din Regulament.  

Să prezinți proiecții financiare (buget, cash flow etc.) – acestea vor fi prezentate doar în faza finală a 
concursului;

Să prezinți documente justificative care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate specifice 
programului - acestea vor fi prezentate doar în cazul selectării pentru finanţare.

Echipa:

 descrierea membrilor echipei, rolul lor, experiența în domeniu;
 încărcare CV participant;
 recomandări (opțional);

Active necesare desfășurării activității (ex. terenuri, clădiri, echipamente, mijloace de transport etc.):

 Valoarea lor estimativă;
  Rolul lor în afacere;

Furnizori și alte tipuri de finanțări:

 Cine și cum te va sprijini pentru implementarea ideii de afacere (ex. bancă, familie, prieteni, furnizori 
etc.);

Finanțarea prin programul factory by RAIFFEISEN BANK:

 Care este solicitarea ta de finanțare și cum o vei utiliza;

Pentru orice alte detalii, scrie-ne la factory@raiffeisen.ro. 

Te așteptăm în concurs începând cu 12 februarie!

Pentru înscrierea ideii tale de afacere, va fi necesar să oferi informaţii succinte care să acopere 
următoarele subiecte:

Pentru înscrierea în concurs NU TREBUIE:

Ghid de pregătire pentru programul de finanțare factory by RAIFFEISEN BANK, ediția 2019 2/2

https://raiffeisenfactory.ro/assets/regulament_factory_ed2_2019.pdf

