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GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII SI ELIGIBILITĂȚII
PLANURILOR DE AFACERI
revizuita

Nr. crt. CRITERII

DA

1.

Dosarul planului de afaceri a fost depus în termen;

2.

Solicitantul are 18 ani împliniți la data depunerii planului de afaceri;

3.

Solicitantul are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, întrunul dintre județele regiunii Sud-Vest Oltenia: Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj,
Vâlcea;
Solicitantul se încadrează în una din categoriile ce constituie grupul țintă eligibil
al proiectului:
Șomeri;
Persoane inactive (sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani
care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de
ex. studenți, persoane casnice etc.);
Persoane care au un loc de muncă, inclusiv persoanele care desfășoară o
activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor
individuale și membrii întreprinderilor familiale);
*Pensionarii pot face parte din grupul țintă al proiectului doar în măsura în
care pot fi incadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile enumerate
mai sus.
Solicitantul nu se încadrează în categoria de tineri NEETs (care nu urmează
nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 24 ani);
Solicitantul își asumă calitatea de viitor reprezentant legal al întreprinderii
beneficiare pentru întreaga perioadă a contractului de subvenție;
Solicitantul se obligă să dețină calitatea de acționar majoritar al întreprinderii pe
care o va înființa, pentru întreaga perioadă a contractului de subvenție;

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

NU

Solicitantul se obligă să nu să aibă calitatea de asociat majoritar în structura altor
întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție;
Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu a depus un alt plan de afaceri în
cadrul concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului “START
SUSTENABIL PENTRU AFACERI INOVATIVE!” sau în cadrul altui proiect
finanțat prin România Start Up Plus;
Solicitantul se obligă să nu dețină calitatea de asociat, administrator, reprezentant
legal sau angajat în cadrul altor întreprinderi înființate prin programul România
Start Up Plus pentru întreaga perioadă a contractului de subvenție;
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Nu este
cazul

11.

Solicitantul se obligă să participe la activitățile proiectului premergătoare
înființării întreprinderii în cazul selecției planului de afaceri pentru finanțare:
stagii de practica, consultanta si consiliere;

12.

Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu a fost supus în ultimii 3 ani unei
condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă,
din motive profesionale sau etic-profesionale;

13.

Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu a fost condamnat printr-o
hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție,
implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul
intereselor financiare ale Comunității Europene;

14.

Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu furnizează informații false;

15.

Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu se află într-o situație de conflict
de interese (nu este angajat și nici rudă până la gradul II al unor angajați ai
niciunuia dintre partenerii proiectului);

16.

Dosarul planului de afaceri depus de solicitantul care a participat la programul
de formare antreprenorială organizat prin proiectul START SUSTENABIL
PENTRU AFACERI INOVATIVE! cuprinde toate documentele obligatorii:
-

1. Opis

-

2. Plan de afaceri
3. Buget si previziuni financiare (cu foile de calcul: 1. Buget, 2.
Echipamente, utilaje si softuri, 3. Cheltuieli cu resursa umana, 4.
Cheltuieli materiale si obiecte de inventar, 5. Utilități si Altele, 6.
Venituri, 7. Cash flow)
- 4. Declarație angajament;
- 5. Acord de utilizare a datelor personale
- 6. Copie după cartea de identitate;
- 7. Anexa 17 Declaratie privind nedepunerea altui plan de afaceri
in cadrul apelului de proiecte România Start Up Plus

17.

Dosarul planului de afaceri depus de solicitantul care NU a participat la
programul de formare antreprenorială organizat prin proiectul START
SUSTENABIL PENTRU AFACERI INOVATIVE! cuprinde toate documentele
obligatorii:
-

1. Opis
2. Planul de afaceri

-

3. Buget si previziuni financiare (cu foile de calcul: 1. Buget, 2.
Echipamente, utilaje si softuri, 3. Cheltuieli cu resursa umana, 4.
Cheltuieli materiale si obiecte de inventar, 5. Utilități si Altele, 6.
Venituri, 7. Cash flow)
4. Declarație angajament;
5. Acord de utilizare a datelor personale
6. Copie după cartea de identitate.
7. Documente care atestă eligibilitatea ;
▪ Curriculum vitae in format Europass
▪ Formularul de identificare a grupului țintă;
▪ Acord de respectare a cerințelor proiectului;
▪ Declarație privind evitarea dublei finanțări;
▪ Dovada studii: ultima diplomă de absolvire;
▪ Dovadă privind statutul pe piața muncii (șomer/angajat);

-
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▪
▪

18.

19.

20.
21.
22.

Dovadă privind expertiza teoretică și practică în domeniul în
care dorește să demareze afacerea, dacă este cazul;
Declaratie privind nedepunerea altui plan de afaceri in
cadrul apelului de proiecte România Start Up Plus

Dosarul Planului de Afaceri depus conține documente lizibile si este întocmit
conform cerințelor din metodologie:
- planul de afaceri este semnat de către solicitant
- documentele depuse in original sunt semnate si datate de către
solicitant
- anexele depuse sunt valabile la data depunerii;
Dosarul complet conține un CD/ DVD cu documentele depuse pe suport hartie
scanate precum si Bugetul planului de afaceri și previziunile financiare in varianta
Excel;
Planul de afaceri depus pentru evaluare este întocmit conform cu modelul
standard anexat metodologiei, si sunt completate toate secțiunile;
Planul de afaceri vizează un singur domeniu de activitate (CAEN) eligibil
conform prevederilor Schemei de ajutor de minimis România Start Up Plus;
Domeniul de activitate propus nu se încadrează in lista codurilor CAEN pentru
care nu se acorda finanțare, așa cum sunt menționate în metodologie
a) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele
pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul
produselor pescărești si de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 17/21.01.2000;
b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitateaîn domeniul
producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a
Tratatului CE;
c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul
transformării si comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a
Tratatului CE, în următoarele cazuri:
• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a
cantității produselor în cauză achiziționate de la producătoriiprimari
sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
• atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțialăsau
integrală către producători primari.
d) Ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state
membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele
destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor
cheltuieli curente legate de activitateade export;
e) Ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în loculcelor importate;
f)Ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri;

23.
24.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate în cadrul planului de afaceri depus
nu depășește 178.340,00 lei.
Forma de constituire a întreprinderii care se dorește a fi înființată se încadrează
in una din categoriile definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu
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modificările și completările ulterioare;
25.

26.

27.

28.

29.
30.

Planul de afaceri conține date de identificare pentru persoanele fizice cu care
solicitantul intenționează sa se asocieze în întreprinderea beneficiara a schemei
de minimis si devin asociați minoritari - dacă este cazul;
Sediul social al întreprinderii ce va fi înființate și, după caz, punctul/punctele de
lucru, declarate în planul de afaceri sunt în mediul urban, într-unul dintre
județele regiunii Sud-Vest Oltenia (Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți);
Planul de afaceri prevede crearea a minim 2 locuri de munca, la cel mult 6 luni
de la înființarea întreprinderii si păstrarea acestora pana la finalizarea celor 12
luni de funcționare si in perioada ulterioară de minim 6 luni, de sustenabilitate;
Planul de afaceri prevede ca persoanele angajate în cadrul întreprinderii nou
înființate vor avea domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare regiunea
Sud-Vest Oltenia (județele Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți);
Durata de implementare a planului de afaceri este de maximum 12 luni de la
data de începere a proiectului;
Planul de afaceri este original, nu prezintă un grad foarte mare de asemănare cu
alte planuri de afaceri depuse anterior (în ceea ce privește descrierea proiectului
de investiții, analiza pieței și bugetul detaliat).
PLANUL DE AFACERI ESTE ELIGIBIL
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