
 

 
                        
 

 

 

 

Căutăm idei pentru transformarea biomasei (deșeuri vegetale/ lemnoase) din 

zonele contaminate cu metale grele, în valoare la Baia Mare! 

DE CE SĂ APLICI?  
Dacă ideea ta reprezintă o soluție reală pentru valorificarea biomasei 

rezultate din plantațiile de la terenurile contaminate, vei fi în centrul 

atenției comunității locale! Aplicațiile selectate de echipa SPIRE vor fi 

publicate, iar localnicii vor vota ideile preferate, astfel cele mai apreciate 6 

start-uperi vor putea începe prima etapă a programului de mentorat!    

ETAPA I.   

 CE AI DE FĂCUT?  
 Să-ți dezvolți Planul de Afacere cu ajutorul nostru 

 Să participi la workshop-uri (2) și sesiuni de mentorat (2) în mod interactiv 

 Să nu lași acasă entuziasmul! 

 CE PRIMEȘTI? 
 Mentorii de la GREEN ENERGY INNOVATIVE BIOMASS CLUSTER, INDECO SOFTWARE 

și URBASOFIA vor sta la dispoziția ta. 

 Susținere tehnică în dezvoltarea planului și modelului de afacere în cadrul 

Workshop-urilor 

 Vei deveni parte dintr-o echipă de #differencemakers alături de partenerii SPIRE 

Dacă ai trecut cu succes de această etapă și juriul de la DEMO DAY 

consideră că ideea ta este realistă, inovativă și realizabilă poți intra în 

etapa a 2-a a programului! 

ETAPA II. 
 

 CE AI DE FĂCUT?  
 Să-ți preiei/folosești premiile 

 Să fi membru activ în Hubul SPIRE!    

 Să participi la sesiunile tematice  

 Să dezvolți un prototip și să finalizezi planul de afacere! 

SPIRE START-UPS  
PROGRAM DE MENTORAT, BAIA MARE  

Ești start-uper sau ai idei care 

ar putea transforma orașul 

tău într-un loc mai bun? Ai 

nevoie de suport pentru a-ți 

transforma ideile în realitate? 

Crezi în inovație și în 

responsabilitate socială? Ai 

între 18 și 35 de ani și 

locuiești undeva în județul 

Maramureș?  

Aplică acum la programul  

SPIRE START-UPS! 

 

Premiile 

√ Punct de lucru gratuit în HUBUL 

SPIRE – Casa Schreiber – 2 ani  

√ Biomasă gratuită pentru 

prototipare/testare 

 √ Folosirea echipamentelor de 

prototipare  

√ Acces gratuit la sesiuni tematice 

cu speakeri internaționali 

√ Consultanță  de accesare investiții 

√ Aderare gratuită la Clusterul 

Inovativ al Biomasei Green Energy 

√ Facilitarea intrării pe piață cu 

produsele/serviciile dezvoltare în 

cadrul programului 

 

www.spire.city 

APLICĂ ACUM! 
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