
ANEXA  

la adresa nr. 342/20.04.2022 catre Consiliul Judetean Valcea 

Lista de proiecte propuse de CCI Valcea 

1. VILSOFT - Incubator de Afaceri pentru firme TIC. 

Conditii Generale:   Infintarea a 10 startup-uri in domeniul TIC gazduite in cadrul societatii 

comerciale  Flandra Valcea SA, care poate asigura in bune conditii spatial necesar pentru firmele nou 

infintate; 

   Firmele vor desfasura activitati din domeniul high tech; 

Se vor finanta timp de 3 (trei) ani din proiect asigurandu-se: chiria spatiului, dotarile specifice firmei, 

programe informatice, infrastructura de tip cloud si salariile personalului pentru maxim trei persoane. 

Cuantumul finantarii va fi de aproximativ 5 milioane de euro si va fi detaliat in proiectul specific anexat 

ulterior. 

2. IT VIL – Servicii pentru firme IT. 

Conditii generale: Infintarea a 4 start-up uri care sa realizeze servicii generale de IT pentru firme 

de specialitate in spatii puse la dispozitie de Camera de Comert si Industrie Valcea 

Se vor finanta timp de 3 (trei) ani din proiect asigurandu-se: chiria spatiului, dotarile specifice firmei, 

infrastructura de tip cloud si salariile personalului pentru maxim trei persoane. 

Cuantumul finantarii va fi de aproximativ 3 milioane de euro si va fi detaliat in proiectul specific anexat 

ulterior. 

3. AUTOMOTIVE VILCEA 

Conditii generale: Infintarea a 10 start-up uri din domeniul contructiilor de masini care sa activeze 

in Parcul Industrial Dragasani 

Se vor finanta timp de 3 (trei) ani din proiect asigurand: chiria spatiului, dotarile specifice firmei, 

pregatirea de specialitate si salariile si salariile personalului pentru maxim zece persoane. 

Cuantumul finantarii va fi de aproximativ 6 milioane de euro si va fi detaliat in proiectul specific anexat 

ulterior. 

4. CENTRUL REGIONAL PENTRU  AFACERI INOVATIVE NORD OLTENIA 

Conditii generale: Infintarea si sustineea a 10  start-up uri din domeniile agrementului sportiv si 

balneo in spatiul adiacent Centrului Expozitional Nord Oltenia 

Se vor finanta timp de 3 (trei) ani din proiect asigurand: chiria spatiului, dotarile specifice firmelor si 

salariile personalului pentru maxim zece persoane. 

Cuantumul finantarii va fi de aproximativ 5 milioane de euro si va fi detaliat in proiectul specific anexat 

ulterior. 


