
 

 

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE DE ANTREPRENORIAT 2020 

 

JA Business Plan Challenge 2020 

JA Company of the Year 2020 

 

Vă invităm să vă înscrieți la competițiile internaționale de antreprenoriat pentru tineri, JA Business 
Plan Challenge 2020 – adresată celor care doresc să dezvolte un concept de business – și JA 
Company of the Year 2020 – adresată celor care doresc să își testeze ulterior ideea de afacere, pe piață, 
prin lansarea și conducerea unei afaceri pilot sau a unui start-up. 

Competiția se desfășoară online, după următorul CALENDAR: 

JA Business Plan Challenge 2020 Perioada 
Înscrierea în competiție (business summary, video pitch) 15 ianuarie 2020 - 20 februarie 2020 
Evaluare, feedback și preselecție 20 – 28 februarie 2020 
Interviu online cu finaliștii 25 – 28 februarie 2020 
Anunțarea echipelor selectate pentru incubator 2 martie 2020 
JA Company of the Year 2020 Perioada 
Incubator BizzFactory 2 martie – 12 aprilie 2020 
Înscrierea echipelor în competiția Compania Anului a echipelor 13 – 26 aprilie 2020 
Anunțarea echipelor calificate în finala națională 8 mai 2020 
Finala națională Company of the Year 2020 (online pe secțiuni) 18-20 mai 2020 
Premierea echipelor – Gala JA Hall of Fame 2020 – Ateneul 
Român 

26 mai 2020 

  

Înscrierea se realizează până la 20 februarie 2020 prin completarea formularului de înscriere de către 
un singur membru al echipei. Acesta, regulamentul competiție și toate detalii necesare sunt disponibile la: 

https://jar.ro/bpc2020 

Premii: Bursă pentru participarea gratuită a echipei câștigătoare (max. trei membri și profesorul 
coordonator) la finala European Enterprise Challenge: 24 - 26 iunie 2020, Atena, Grecia. 

Vom organiza și 3 webinarii informative despre competiție pentru profesori și participanți (care vor 
prezenta același conținut, puteți alege una dintre opțiunile de mai jos, durata 1 oră). 

Pentru conectare utilizați linkul https://jar.ro/20190117 activ în ziua webinarului): vineri, 17 ianuarie, 
12:00/joi, 23 ianuarie, 8:00/joi, 23 ianuarie, 20:00. 

  
 

https://jar.ro/inscrierebpc
https://jar.ro/20190117

