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Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înfiinţeze, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferinţă organizată de Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România). "Cred că este necesar să modificăm legea incubatoarelor.
Este o lege care a fost modificată, care nu mai permite finanţare de la bugetul de stat şi, totuşi, trebuie să ne gândim
că aceste incubatoare nu trebuie să aibă doar titlul de incubatoare, nu trebuie să fie nişte zone care s-au construit ca
nişte incubatoare şi după 3 ani ajung să fie spaţii de depozitare sau ajung să fie pensiuni sau alte chestii. Aceste zone
de incubare au un rol extrem de important", a spus Laufer. Potrivit acestuia, foarte multe incubatoare au prins
vechea lege şi au beneficiat de un stimulent clar la înfiinţare. "Discutăm de o situaţie reală în România, discutăm de
foarte multe incubatoare care au prins vechea formă a legii. Au avut, să spunem, un stimulent de a se înfiinţa, dar în
acest moment nu mai au niciun fel de stimulent real ... acei oameni care sunt proprietarii de incubatoare. De obicei,
în ţările cu mai multă experienţă au mai multe facilităţi fiscale. Lucrăm şi vrem să aducem nişte modificări legii
incubatoarelor, astfel încât cei care vor să îşi facă incubatoare să aibă şi un stimulent clar", a mai arătat
ministrul.AGERPRES
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Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înființeze, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință organizată de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). "Cred că este necesar să modificăm legea incubatoarelor. Este
o lege care a fost modificată, care nu mai permite finanțare de la bugetul de stat și, totuși, trebuie să ne gândim că
aceste incubatoare nu trebuie să aibă doar titlul de incubatoare, nu trebuie să fie niște zone care s-au construit ca
niște incubatoare și după 3 ani ajung să fie spații de depozitare sau ajung să fie pensiuni sau alte chestii. Aceste zone
de incubare au un rol extrem de important", a spus Laufer. Potrivit acestuia, foarte multe incubatoare au prins
vechea lege și au beneficiat de un stimulent clar la înființare. "Discutăm de o situație reală în România, discutăm de
foarte multe incubatoare care au prins vechea formă a legii. Au avut, să spunem, un stimulent de a se înființa, dar în
acest moment nu mai au niciun fel de stimulent real ... acei oameni care sunt proprietarii de incubatoare. De obicei,
în țările cu mai multă experiență au mai multe facilități fiscale. Lucrăm și vrem să aducem niște modificări legii
incubatoarelor, astfel încât cei care vor să își facă incubatoare să aibă și un stimulent clar", a mai arătat ministrul.
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Programul Start-up Nation va continua și anul viitor, iar dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania,
se pot înscrie pentru finanțare, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință
organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). "Dacă sunt mici start-upuri, inclusiv
din Germania, care vor să aplice pentru Start-up Nation, o pot face, pentru că programul va continua și anul viitor.
Grantul maxim este de 200.000 lei, avem două surse de finanțare, avem 500 milioane lei care sunt din fonduri
europene nerambursabile și 1,2 miliarde lei, credite bugetare. În total, programul are 1,713 miliarde lei. Mai mult de
75% dintre cei care au aplicat pentru Start-up Nation sunt tineri absolvenți, din 2012 până în prezent. 45% din totalul
antreprenorilor care au aplicat sunt femei și cred că este o premieră la nivel european. Noi ne-am asumat ca obiectiv
finanțarea a 10.000 de start-uri. Cred că anul acesta, cu bugetul pe care îl avem, vom reuși undeva peste 9.000,
pentru că nu toți au atins un grant maxim", a spus Laufer. El a precizat că Executivul are flexibilitate în ceea ce
înseamnă mediul de afaceri. "Vă garantez că s-au luat în serios toate propunerile care au venit. Chiar dacă un Guvern
își dorește și are un program de guvernare asumat și votat în Parlament, și în acest caz este necesară o consultare cu
mediul de afaceri și cred că se dorește și se încearcă de fiecare dată să ajungem la un numitor comun. România este
o țară foarte stabilă și predictibilă. Chiar dacă unii și alții doresc să spună că este altfel, s-a demonstrat că atunci când
este ceva concret lucrurile sunt analizate foarte în serios și nu se iau măsuri fără a fi consultat și mediul de afaceri", a
mai arătat ministrul La rândul său, Dragoș Anastasiu, președinte AHK România, a spus că "inovațiile" din domeniul
fiscal "ating" firmele membre ale Camerei de Comerț. "Nu toate start-up-rile din România gândesc imediat că trebuie
să meargă în străinătate, ci rămân în România. Trecem printr-o perioadă interesantă, dar și turbulentă, avem
schimburi intense cu conducerea (Guvernului n.r.), există multe subiecte care ne motivează, ne interesează. Sunt
multe inovații în ceea ce privește domeniul fiscal care ne ating și pe noi. Noi, ca și Cameră de Comerț RomânoGermană, întreținem această conversație cu conducerea în mod responsabil, astfel încât ceea ce accentuăm
întotdeauna este predictibilitatea, o privire pe termen lung, mai bine să gândim de trei ori și să acționăm o dată și
așa mai departe", a precizat Anastasiu.
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Programul Start-up Nation va continua şi anul viitor, iar dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania,
se pot înscrie pentru finanţare, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferinţă
organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România).<br />'Dacă sunt mici start-upuri,
inclusiv din Germania, care vor să aplice pentru Start-up Nation, o pot face, pentru că programul va continua şi anul
viitor. Grantul maxim este de 200.000 lei, avem două surse de finanţare, avem 500 milioane lei care sunt din fonduri
europene nerambursabile şi 1,2 miliarde lei, credite bugetare. În total, programul are 1,713 miliarde lei. Mai mult de
75% dintre cei care au aplicat pentru Start-up Nation sunt tineri absolvenţi, din 2012 până în prezent. 45% din totalul
antreprenorilor care au aplicat sunt femei şi cred că este o premieră la nivel european. Noi ne-am asumat ca obiectiv
finanţarea a 10.000 de start-uri. Cred că anul acesta, cu bugetul pe care îl avem, vom reuşi undeva peste 9.000,
pentru că nu toţi au atins un grant maxim', a spus Laufer.<br />El a precizat că Executivul are flexibilitate în ceea ce
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înseamnă mediul de afaceri.<br />'Vă garantez că s-au luat în serios toate propunerile care au venit. Chiar dacă un
Guvern îşi doreşte şi are un program de guvernare asumat şi votat în Parlament, şi în acest caz este necesară o
consultare cu mediul de afaceri şi cred că se doreşte şi se încearcă de fiecare dată să ajungem la un numitor comun.
România este o ţară foarte stabilă şi predictibilă. Chiar dacă unii şi alţii doresc să spună că este altfel, s-a demonstrat
că atunci când este ceva concret lucrurile sunt analizate foarte în serios şi nu se iau măsuri fără a fi consultat şi
mediul de afaceri', a mai arătat ministrul<br />La rândul său, Dragoş Anastasiu, preşedinte AHK România, a spus că
'inovaţiile' din domeniul fiscal 'ating' firmele membre ale Camerei de Comerţ.<br />'Nu toate start-up-rile din
România gândesc imediat că trebuie să meargă în străinătate, ci rămân în România. Trecem printr-o perioadă
interesantă, dar şi turbulentă, avem schimburi intense cu conducerea (Guvernului n.r.), există multe subiecte care ne
motivează, ne interesează. Sunt multe inovaţii în ceea ce priveşte domeniul fiscal care ne ating şi pe noi. Noi, ca şi
Cameră de Comerţ Româno-Germană, întreţinem această conversaţie cu conducerea în mod responsabil, astfel încât
ceea ce accentuăm întotdeauna este predictibilitatea, o privire pe termen lung, mai bine să gândim de trei ori şi să
acţionăm o dată şi aşa mai departe', a precizat Anastasiu.
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Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înfiinţeze, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferinţă organizată de Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România).<br />'Cred că este necesar să modificăm legea
incubatoarelor. Este o lege care a fost modificată, care nu mai permite finanţare de la bugetul de stat şi, totuşi,
trebuie să ne gândim că aceste incubatoare nu trebuie să aibă doar titlul de incubatoare, nu trebuie să fie nişte zone
care s-au construit ca nişte incubatoare şi după 3 ani ajung să fie spaţii de depozitare sau ajung să fie pensiuni sau
alte chestii. Aceste zone de incubare au un rol extrem de important', a spus Laufer.<br />Potrivit acestuia, foarte
multe incubatoare au prins vechea lege şi au beneficiat de un stimulent clar la înfiinţare.<br />'Discutăm de o situaţie
reală în România, discutăm de foarte multe incubatoare care au prins vechea formă a legii. Au avut, să spunem, un
stimulent de a se înfiinţa, dar în acest moment nu mai au niciun fel de stimulent real ... acei oameni care sunt
proprietarii de incubatoare. De obicei, în ţările cu mai multă experienţă au mai multe facilităţi fiscale. Lucrăm şi vrem
să aducem nişte modificări legii incubatoarelor, astfel încât cei care vor să îşi facă incubatoare să aibă şi un stimulent
clar', a mai arătat ministrul.
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Programul Start-up Nation va continua și anul viitor, iar dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania,
se pot înscrie pentru finanțare, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință
organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). "Dacă sunt mici start-upuri, inclusiv
din Germania, care vor să aplice pentru Start-up Nation, o pot face, pentru că programul va continua și anul viitor.
Grantul maxim este de 200.000 lei, avem două surse de finanțare, avem 500 milioane...
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Legea incubatoarelor de trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le înființeze, a
declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință organizată de Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană (AHK România). "Cred că este necesar să modificăm legea incubatoarelor. Este o lege
care a fost modificată, care nu mai permite finanțare de la bugetul de stat și, totuși, trebuie să ne gândim că aceste
incubatoare nu trebuie să...
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Programul Start-up Nation va continua și anul viitor, iar dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania,
se pot înscrie pentru finanțare, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință
organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).
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Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înființeze, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință organizată de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).

Laufer: Start-up Nation va continua și anul viitor; dacă sunt mici start-up-uri interesate,
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Programul Start -up Nation va continua și anul viitor, iar dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania
, se pot înscrie pentru finanțare, a declarat, luni, Ilan Laufer , ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință
organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).<br />"Dacă sunt mici start-upuri,
inclusiv din Germania , care vor să aplice pentru Start-up Nation , o pot face, pentru că programul va continua și anul
viitor. Grantul maxim este de 200.000 lei, avem două surse de finanțare, avem 500 milioane lei care sunt din fonduri
europene nerambursabile și 1,2 miliarde lei, credite bugetare. În total, programul are 1,713 miliarde lei. Mai mult de
75% dintre cei care au aplicat pentru Start-up Nation sunt tineri absolvenți, din 2012 până în prezent. 45% din totalul
antreprenorilor care au aplicat sunt femei și cred că este o premieră la nivel european. Noi ne-am asumat ca obiectiv
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finanțarea a 10.000 de start-uri. Cred că anul acesta, cu bugetul pe care îl avem, vom reuși undeva peste 9.000,
pentru că nu toți au atins un grant maxim", a spus Laufer.<br />El a precizat că Executivul are flexibilitate în ceea ce
înseamnă mediul de afaceri.<br />"Vă garantez că s-au luat în serios toate propunerile care au venit. Chiar dacă un
Guvern își dorește și are un program de guvernare asumat și votat în Parlament , și în acest caz este necesară o
consultare cu mediul de afaceri și cred că se dorește și se încearcă de fiecare dată să ajungem la un numitor comun.
România este o țară foarte stabilă și predictibilă. Chiar dacă unii și alții doresc să spună că este altfel, s-a demonstrat
că atunci când este ceva concret lucrurile sunt analizate foarte în serios și nu se iau măsuri fără a fi consultat și
mediul de afaceri", a mai arătat ministrul<br />La rândul său, Dragoș Anastasiu, președinte AHK România, a spus că
"inovațiile" din domeniul fiscal "ating" firmele membre ale Camerei de Comerț.<br />"Nu toate start-up-rile din
România gândesc imediat că trebuie să meargă în străinătate, ci rămân în România. Trecem printr-o perioadă
interesantă, dar și turbulentă, avem schimburi intense cu conducerea ( Guvernului n.r.), există multe subiecte care
ne motivează, ne interesează. Sunt multe inovații în ceea ce privește domeniul fiscal care ne ating și pe noi. Noi, ca și
Cameră de Comerț Româno-Germană, întreținem această conversație cu conducerea în mod responsabil, astfel încât
ceea ce accentuăm întotdeauna este predictibilitatea, o privire pe termen lung, mai bine să gândim de trei ori și să
acționăm o dată și așa mai departe", a precizat Anastasiu.
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Programul Start-up Nation va continua și anul viitor, iar dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania,
se pot înscrie pentru finanțare, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință
organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). "Dacă sunt mici start-upuri, inclusiv
din Germania, care vor să aplice pentru Start-up Nation, o pot face, pentru că programul va continua... sursa:
Agerpress
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Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înființeze, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință organizată de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). "Cred că este necesar să modificăm legea incubatoarelor. Este
o lege care a fost modificată, care nu mai permite finanțare de la bugetul de stat și,... sursa: Agerpress
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Legea incubatoarelor de trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le înfiinţeze, a
declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferinţă organizată de Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană (AHK România). "Cred că este necesar să modificăm legea incubatoarelor. Este o lege
care a fost modificată, care nu mai permite finanţare de la bugetul de stat şi, totuşi, trebuie să ne gândim că aceste
incubatoare nu trebuie să aibă doar titlul de incubatoare, nu trebuie să fie nişte...
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Programul Start-up Nation va continua și anul viitor, iar dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania,
se pot înscrie pentru finanțare, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință
organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). "Dacă sunt mici start-upuri, inclusiv
din Germania, care vor să aplice pentru Start-up Nation, o pot face, pentru că programul va continua și anul viitor.
Grantul maxim este de 200.000 lei, avem două surse de finanțare, avem 500 milioane lei care sunt din fonduri
europene nerambursabile și 1,2 miliarde lei, credite bugetare. În total, programul are 1,713 miliarde lei. Mai mult de
75% dintre cei care au aplicat pentru Start-up Nation sunt tineri absolvenți, din 2012 până în prezent. 45% din totalul
antreprenorilor care au aplicat sunt femei și cred că este o premieră la nivel european. Noi ne-am asumat ca obiectiv
finanțarea a 10.000 de start-uri. Cred că anul acesta, cu bugetul pe care îl avem, vom reuși undeva peste 9.000,
pentru că nu toți au atins un grant maxim", a spus Laufer. El a precizat că Executivul are flexibilitate în ceea ce
înseamnă mediul de afaceri. "Vă garantez că s-au luat în serios toate propunerile care au venit. Chiar dacă un Guvern
își dorește și are un program de guvernare asumat și votat în Parlament, și în acest caz este necesară o consultare cu
mediul de afaceri și cred că se dorește și se încearcă de fiecare dată să ajungem la un numitor comun. România este
o țară foarte stabilă și predictibilă. Chiar dacă unii și alții doresc să spună că este altfel, s-a demonstrat că atunci când
este ceva concret lucrurile sunt analizate foarte în serios și nu se iau măsuri fără a fi consultat și mediul de afaceri", a
mai arătat ministrul, conform Agerpres . La rândul său, Dragoș Anastasiu, președinte AHK România, a spus că
"inovațiile" din domeniul fiscal "ating" firmele membre ale Camerei de Comerț. "Nu toate start-up-rile din România
gândesc imediat că trebuie să meargă în străinătate, ci rămân în România. Trecem printr-o perioadă interesantă, dar
și turbulentă, avem schimburi intense cu conducerea (Guvernului n.r.), există multe subiecte care ne motivează, ne
interesează. Sunt multe inovații în ceea ce privește domeniul fiscal care ne ating și pe noi. Noi, ca și Cameră de
Comerț Româno-Germană, întreținem această conversație cu conducerea în mod responsabil, astfel încât ceea ce
accentuăm întotdeauna este predictibilitatea, o privire pe termen lung, mai bine să gândim de trei ori și să acționăm
o dată și așa mai departe", a precizat Anastasiu.

Laufer: Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se introduce un
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Keywords:
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Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înființeze, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință organizată de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). "Cred că este necesar să modificăm legea incubatoarelor. Este
o lege care a fost modificată, care nu mai permite finanțare de la bugetul de stat și, totuși, trebuie să ne gândim că
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aceste incubatoare nu trebuie să aibă doar titlul de incubatoare, nu trebuie să fie niște zone care s-au construit ca
niște incubatoare și după 3 ani ajung să fie spații de depozitare sau ajung să fie pensiuni sau alte chestii. Aceste zone
de incubare au un rol extrem de important", a spus Laufer, conform Agerpres . Potrivit acestuia, foarte multe
incubatoare au prins vechea lege și au beneficiat de un stimulent clar la înființare. "Discutăm de o situație reală în
România, discutăm de foarte multe incubatoare care au prins vechea formă a legii. Au avut, să spunem, un stimulent
de a se înființa, dar în acest moment nu mai au niciun fel de stimulent real ... acei oameni care sunt proprietarii de
incubatoare. De obicei, în țările cu mai multă experiență au mai multe facilități fiscale. Lucrăm și vrem să aducem
niște modificări legii incubatoarelor, astfel încât cei care vor să își facă incubatoare să aibă și un stimulent clar", a mai
arătat ministrul.

Laufer: Start-up Nation va continua și anul viitor; dacă sunt ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Agerpres/179844392052888
Keywords: Germania
02.10.2017 20:20:18vezi articolul
Laufer: Start-up Nation va continua și anul viitor; dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania, pot
aplica pentru finanțare https://goo.gl/mrxPs3 Laufer: Start-up Nation va continua și anul viitor; dacă sunt mici startup-uri interesate, inclusiv din Germania, pot aplica pentru finanțare – AGERPRES Programul Start-up Nation va
continua și anul viitor, iar dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania, se pot înscrie pentru
finanțare, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință organizată de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AH...

Laufer: Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se ...
Sursa: http://www.facebook.com/ECONOMICA.net
Keywords:
02.10.2017 22:50:00vezi articolul
Laufer: Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se introduce un stimulent clar<br /><br
/>http://www.economica.net/144182 Laufer: Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se
introduce un stimulent clar Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar
firmelor care vor să le înfiinţeze, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferinţă
organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK Româ...

Laufer: Start-up Nation va continua şi anul viitor
Sursa: http://www.bzb.ro/
Keywords: Germania
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Programul Start-up Nation va continua şi anul viitor, iar dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania,
se pot înscrie pentru finanţare, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferinţă
organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România). „Grantul maxim este de 200.000 lei,
avem două surse de finanţare, avem 500 milioane lei care sunt din fonduri europene nerambursabile şi 1,2 miliarde
lei, credite bugetare. În total, programul are 1,713 miliarde lei. Mai mult de 75% dintre cei care au aplicat pentru
Start-up Nation sunt tineri absolvenţi, din 2012 până în prezent. 45% din totalul antreprenorilor care au aplicat sunt
femei şi cred că este o premieră la nivel european. Noi ne-am asumat ca obiectiv finanţarea a 10.000 de start-uri.
Cred că anul acesta, cu bugetul pe care îl avem, vom reuşi undeva peste 9.000, pentru că nu toţi au atins un grant
maxim" , a spus Laufer.

Laufer: Start-up Nation va continua și anul viitor; dacă sunt mici start-up-uri interesate,
inclusiv din Germania, pot aplica pentru finanțare
Sursa: http://www.bankingnews.ro/
Keywords: Germania
03.10.2017 09:47:23vezi articolul
Programul Start-up Nation va continua și anul viitor, iar dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania,
se pot înscrie pentru finanțare, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință
organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). “Dacă sunt mici start-upuri, inclusiv
din Germania, care vor să aplice pentru Start-up Nation, o pot face, pentru că programul va continua și anul viitor.
Grantul maxim este de 200.000 lei, avem două surse de finanțare, avem 500 milioane lei care sunt din fonduri
europene nerambursabile și 1,2 miliarde lei, credite bugetare. În total, programul are 1,713 miliarde lei. Mai mult de
75% dintre cei care au aplicat pentru Start-up Nation sunt tineri absolvenți, din 2012 până în prezent. 45% din totalul
antreprenorilor care au aplicat sunt femei și cred că este o premieră la nivel european. Noi ne-am asumat ca obiectiv
finanțarea a 10.000 de start-uri. Cred că anul acesta, cu bugetul pe care îl avem, vom reuși undeva peste 9.000,
pentru că nu toți au atins un grant maxim”, a spus Laufer. El a precizat că Executivul are flexibilitate în ceea ce
înseamnă mediul de afaceri. “Vă garantez că s-au luat în serios toate propunerile care au venit. Chiar dacă un Guvern
își dorește și are un program de guvernare asumat și votat în Parlament, și în acest caz este necesară o consultare cu
mediul de afaceri și cred că se dorește și se încearcă de fiecare dată să ajungem la un numitor comun. România este
o țară foarte stabilă și predictibilă. Chiar dacă unii și alții doresc să spună că este altfel, s-a demonstrat că atunci când
este ceva concret lucrurile sunt analizate foarte în serios și nu se iau măsuri fără a fi consultat și mediul de afaceri”, a
mai arătat ministrul La rândul său, Dragoș Anastasiu, președinte AHK România, a spus că “inovațiile” din domeniul
fiscal “ating” firmele membre ale Camerei de Comerț. “Nu toate start-up-rile din România gândesc imediat că
trebuie să meargă în străinătate, ci rămân în România. Trecem printr-o perioadă interesantă, dar și turbulentă, avem
schimburi intense cu conducerea (Guvernului n.r.), există multe subiecte care ne motivează, ne interesează. Sunt
multe inovații în ceea ce privește domeniul fiscal care ne ating și pe noi. Noi, ca și Cameră de Comerț RomânoGermană, întreținem această conversație cu conducerea în mod responsabil, astfel încât ceea ce accentuăm
întotdeauna este predictibilitatea, o privire pe termen lung, mai bine să gândim de trei ori și să acționăm o dată și
așa mai departe”, a precizat Anastasiu.

Ilan Laufer - "Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se introduce
un stimulent clar"
Sursa: http://www.comunic.ro/
Keywords:
03.10.2017 10:13:23vezi articolul
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Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înființeze, a declarat recent Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință organizată de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), precizează Agerpres. "Cred că este necesar să modificăm
legea incubatoarelor. Este o lege care a fost modificată, care nu mai permite finanțare de la bugetul de stat și, totuși,
trebuie să ne gândim că aceste incubatoare nu trebuie să aibă doar titlul de incubatoare, nu trebuie să fie niște zone
care s-au construit ca niște incubatoare și după 3 ani ajung să fie spații de depozitare sau ajung să fie pensiuni sau
alte chestii. Aceste zone de incubare au un rol extrem de important", precizează Ilan Laufer ( foto ). Potrivit acestuia,
foarte multe incubatoare au prins vechea lege și au beneficiat de un stimulent clar la înființare. "Discutăm de o
situație reală în România, discutăm de foarte multe incubatoare care au prins vechea formă a legii. Au avut, să
spunem, un stimulent de a se înființa, dar în acest moment nu mai au niciun fel de stimulent real ... acei oameni care
sunt proprietarii de incubatoare. De obicei, în țările cu mai multă experiență au mai multe facilități fiscale. Lucrăm și
vrem să aducem niște modificări legii incubatoarelor, astfel încât cei care vor să își facă incubatoare să aibă și un
stimulent clar", a mai arătat ministrul.

Minister Laufer: Start-up Nation program to continue next year
Sursa: http://business-review.ro/
Keywords: AHK Romania, Dragos Anastasiu
03.10.2017 09:40:00vezi articolul
Government funding program for startups Start-up Nation will continue next year too, Minister for the Business
Environment Ilan Laufer announced at a conference organised by the Romanian-German Chamber of Commerce and
Industry (AHK Romania) . The Start-up Nation program will continue in 2018 too. According to Laufer, “the maximum
grant is RON 200,000, we have two sources of funding, we have RON 500 million that come from European grants
and RON 1.2 billion, budget credit. Overall, the program has RON 1.713 billion. More than 75 percent of those who
applied for Start-up Nation are young graduates, from 2012 and until now. 45 percent of the number of
entrepreneurs who applied are women and I believe it is a European first. We had set the goal to fns 10,000 startups. I believe that this year, with the budget that we have, we will manage something over 9,000, because not all
have reached the ceiling,” Laufer explained. According to Laufer, the Romanian government remains flexible when it
comes to the Romanian business environment. “Although a government wants it and has a governing program […]
voted in the Parliament, in this case too it is necessary to consult with the business environment and I believe there
is a will and efforts are made to reach a common ground. Romania is a very stable and predictable country. Although
some want to say it is otherwise, evidence shows that when it comes to something concrete, things are analysed
very thoroughly and no measures are taken without the a consultation with the business environment,” Laufer said.
Dragos Anastasiu, AHK Romania president argued that “fiscal innovations” have an impact on the chambers’
members. “Not all startups in Romania immediately think they must go abroad, they stay in Romania instead. We
are going through an interesting period, but also troubled one,” Anastasiu argued. “There are many innovations in
the fiscal sector that also touch us. We […] are maintaining this conversation with the leadership in a responsible
way, so that what we always stress is the predictability, a long term view, [because] it is better to think three times
and act one upon it,” Anastasiu said.

Laufer: Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se introduce un
stimulent clar
Sursa: http://www.bizlawyer.ro/
Keywords:
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Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înfiinţeze, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferinţă organizată de Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România). "Cred că este necesar să modificăm legea incubatoarelor. Este
o lege care a fost modificată, care nu mai permite finanţare de la bugetul de stat şi, totuşi, trebuie să ne gândim că
aceste incubatoare nu trebuie să aibă doar titlul de incubatoare, nu trebuie să fie nişte zone care s-au construit ca
nişte incubatoare şi după 3 ani ajung să fie spaţii de depozitare sau ajung să fie pensiuni sau alte chestii. Aceste zone
de incubare au un rol extrem de important", a spus Laufer. Potrivit acestuia, foarte multe incubatoare au prins
vechea lege şi au beneficiat de un stimulent clar la înfiinţare. "Discutăm de o situaţie reală în România, discutăm de
foarte multe incubatoare care au prins vechea formă a legii. Au avut, să spunem, un stimulent de a se înfiinţa, dar în
acest moment nu mai au niciun fel de stimulent real ... acei oameni care sunt proprietarii de incubatoare. De obicei,
în ţările cu mai multă experienţă au mai multe facilităţi fiscale. Lucrăm şi vrem să aducem nişte modificări legii
incubatoarelor, astfel încât cei care vor să îşi facă incubatoare să aibă şi un stimulent clar", a mai arătat ministrul.

Laufer: Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se introduce un
stimulent clar
Sursa: http://www.ziarulprofit.ro/
Keywords:
03.10.2017 00:30:42vezi articolul
Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înființeze, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință organizată de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). Citește mai departe… Laufer: Legea incubatoarelor de afaceri
trebuie modificată, pentru a se introduce un stimulent clar

Ilan Laufer: Programul Start-up Nation va continua și anul viitor
Sursa: http://www.infolegal.ro/
Keywords: Germania
03.10.2017 08:19:45vezi articolul
| Programul Start-up Nation va continua și anul viitor, iar dacă sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din
Germania, se pot înscrie pentru finanțare, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o
conferință organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). „Dacă sunt mici startupuri, inclusiv din Germania, care vor să aplice pentru Start-up Nation, o pot face, pentru că programul va continua și
anul viitor. Grantul maxim este de 200.000 lei, avem două surse de finanțare, avem 500 milioane lei care sunt din
fonduri europene nerambursabile și 1,2 miliarde lei, credite bugetare. În total, programul are 1,713 miliarde lei. Mai
mult de 75% dintre cei care au aplicat pentru Start-up Nation sunt tineri absolvenți, din 2012 până în prezent. 45%
din totalul antreprenorilor care au aplicat sunt femei și cred că este o premieră la nivel european. Noi ne-am asumat
ca obiectiv finanțarea a 10.000 de start-uri. Cred că anul acesta, cu bugetul pe care îl avem, vom reuși undeva peste
9.000, pentru că nu toți au atins un grant maxim”, a spus Laufer.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată
Sursa: http://www.infolegal.ro/
Keywords:
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10

| Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înființeze, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință organizată de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). „Cred că este necesar să modificăm legea incubatoarelor. Este
o lege care a fost modificată, care nu mai permite finanțare de la bugetul de stat și, totuși, trebuie să ne gândim că
aceste incubatoare nu trebuie să aibă doar titlul de incubatoare, nu trebuie să fie niște zone care s-au construit ca
niște incubatoare și după 3 ani ajung să fie spații de depozitare sau ajung să fie pensiuni sau alte chestii. Aceste zone
de incubare au un rol extrem de important”, a spus Laufer.

Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi ...
Sursa: http://www.facebook.com/ziarulprofit
Keywords:
03.10.2017 00:01:05vezi articolul
Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înființeze, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință organizată de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). Citește mai... Laufer: Legea incubatoarelor de afaceri trebuie
modificată, pentru a se introduce un stimulent clar Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se
oferi un stimulent clar firmelor care vor să le înființeze, a declarat, luni, Ilan

Ilan Laufer - "Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru ...
Sursa: http://www.facebook.com/Comunicatii-Mobile-156903107765974
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Ilan Laufer - "Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se introduce un stimulent clar" Ilan Laufer
- "Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se introduce un stimulent clar" | Comunicatii mobile
Legea incubatoarelor de afaceri trebuie modificată, pentru a se oferi un stimulent clar firmelor care vor să le
înființeze, a declarat recent Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, într-o conferință organizată de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), precizează Agerpre...

#romanianews According to Minister Laufer, German startups, for instance, are ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Business-Review/90107703284
Keywords: AHK Romania
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#romanianews According to Minister Laufer, German startups, for instance, are also welcome to apply for funding
under the Start-up Nation program Minister Laufer: Start-up Nation program to continue next year Government
funding program for startups Start-up Nation will continue next year too, Minister for the Business Environment Ilan
Laufer announced at a conference organised by the Romanian-German Chamber of Commerce and Industry (AHK
Romania) . The Start-up Nation program will continue in 2018 too

Programul Start-up Nation va continua si anul viitor, iar daca ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Finantarero/286268513010
Keywords: AHK Romania, Germania
03.10.2017 11:16:38vezi articolul
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Programul Start-up Nation va continua si anul viitor, iar daca sunt mici start-up-uri interesate, inclusiv din Germania,
se pot inscrie pentru finantare, a declarat, luni, Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, intr-o conferinta
organizata de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania). Mai multe detalii aici:
http://www.finantare.ro/laufer-start-up-nation-va-continua-si-anul-viitor-daca-sunt-mici-start-up-uri-interesateinclusiv-din-germania-pot-aplica-pentru-finantare.html

Cateva imagini de la Start-up Scene in Romania, eveniment organizat ...
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Cateva imagini de la Start-up Scene in Romania, eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie RomanoGermana. Multumesc din nou pentru invitatia de a fi unul dintre speakeri si felicitari organizatorilor! Photos from
Antreprenoriat Marius Ghenea's post
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