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Concurs de planuri de afaceri
Corrigendum nr.3

1.
Pentru a permite evaluarea corecta a criteriului 9 din Anexa 9 - Grila de verificare a
conformității si eligibilității planurilor de afaceri, se completeaza anexele Metodologiei de evaluare
si selectie a planurilor de afaceri cu Anexa 17 - Declaratie privind nedepunerea altui plan de afaceri
in apelului de proiecte România Start Up Plus si se va solicita depunerea acesteia tuturor
participantilor la concurs printr-o solicitare de clarificari. Termenul de raspuns este cel precizat in
sectiunea 2.3 Clarificari din Metodologie .
Anexa 17 va fi intocmita de catre solicitanti in conformitate cu modelul prezentat in anexa 1 la
acest corrigendum si transmisa de catre solicitanti in termenul precizat in sectiunea 2.3 Clarificari,
dupa primirea solicitarii de clarificari.

2. Se modifica Anexa 9 - Grila de verificare a conformității si eligibilității planurilor de afaceri,
conform tabelului de mai jos :
Varianta initiala
Varianta modificata
Criteriul 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:

Criteriul 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;

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. Declaratie privind nedepunerea altui
plan de afaceri in cadrul apelului de
proiecte România Start Up Plus

Criteriul 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:

Criteriul 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);
▪ Dovadă privind expertiza teoretică și practică în
domeniul în care dorește să demareze afacerea,
dacă este cazul;

Criteriul 19
Dosarul complet conține un CD/ DVD cu
fiecare dintre document scanat si
salvat într-un fișier distinct, in format (.pdf),
precum si Bugetul planului de
afaceri și previziunile financiare in varianta
Excel;
Criteriul 23

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);
▪ 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

Criteriul 19
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;
Criteriul 23

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate în
cadrul planului de afaceri depus nu depășește
178.340,00 lei, din care:
• maxim 736,54 lei - taxe pentru înființarea
întreprinderii care face obiectul
planului de afaceri;
• maxim 177.603,46 lei – pentru punerea în
aplicare a planului de afaceri selectat;

Valoarea finanțării nerambursabile
solicitate în cadrul planului de afaceri depus
nu depășește 178.340,00 lei.

Anexa 9 - Grila de verificare a conformității si eligibilității planurilor de afaceri in varianta
corectata (anexa 2 la acest corrigendum), devine parte integranta a Metologiei de evaluare si
selectie a planurilor de afaceri.
3.
Se modifică in Metodologia de evaluare si selecție a planurilor de afaceri, pct 2.3 Evaluarea
planurilor de afaceri/ in secțiunea Etapa 1. Verificarea administrativă și a eligibilității planurilor de
afaceri, paragraful
“Numai planurile de afaceri care vor primi DA la toate rubricile Grilei de verificare a
conformității și eligibilității se vor califica pentru etapa de evaluare tehnico-financiară.”,
care devine
„Numai planurile de afaceri care vor primi DA sau NU E CAZUL la toate rubricile Grilei de
verificare a conformității și eligibilității se vor califica pentru etapa de evaluare tehnicofinanciară.”

