Anexa 6
Programul Operaţional Capital Uman
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona
urbană
Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a
regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban Start-up Sud- Est
Contract nr. POCU/82/3/7/106773

Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității
Nr. înregistrare plan de afaceri _______________________________________________
Participantul ______________________________________________________________

Nr.
crt.

Documente solicitate pentru verificare conformitate și eligibilitate

Verificarea criteriilor de transmitere
Participantul a transmis toate documentele necesare participării la Concursul
de Planuri de afaceri.

1.

•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Anexa 1 – Cererea de înscriere la concursul de planuri de afaceri
Anexa 2 – Acordul de utilizare a datelor personale
Anexa 4 – Model Plan de afaceri (1 original + 3 copii)
Buletin/ Carte de identitate (copie conform cu originalul);
Certificat de naștere (copie conform cu originalul);
Certificat de căsătorie (copie conform cu originalul, dacă este cazul);
Diploma de studii după ultima formă de învățământ absolvită (copie
conform cu originalul);
Certificatul de absolvire sau adeverință emisă de către Furnizorul
cursurilor de antreprenoriat în cadrul proiectului (copie conform cu
originalul).

Participantul a transmis toate documentele în termenul de depunere până la
30.10.2018, ora 24:00.

Verificarea administrativă și a eligibilității aplicantului
3.

Documentele pe baza cărora se face evaluarea sunt în formatul solicitat.

4.

Planul de afaceri și Macheta financiară au fost redactate la calculator, în
limba română și sunt în conformitate cu formatul tip

5.

Participantul are domiciliul/reşedinţa în regiunile de implementare a
proiectului, respectiv în judeţele: Buzău, Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea și
Constanța
-

Se verifică buletinul/ cartea de identitate

DA

NU

Observații

Nr.
crt.

Documente solicitate pentru verificare conformitate și eligibilitate

DA

NU

Observații

Participantul are vârsta cuprinsă între 18-64 ani
6.
-

Se verifică buletinul/ cartea de identitate

7.

Participantul nu face parte din categoria de tineri NEETs

8.

Participantul face parte din categoriile grupului țintă: ṣomeri, persoane
inactive, persoane care au un loc de muncǎ și intenṭioneazǎ sǎ înfiinṭeze o
afacere nonagricolǎ în zona urbanǎ, în regiunea Sud-Est (judeṭele
Constanṭa, Tulcea, Brǎila, Galaṭi, Focṣani și Buzǎu)

Verificarea eligibilității afacerii propuse de aplicant
9.

Sediul social și punctele de lucru vor fi înființate în mediul urban, în județele
Vrancea, Buzău, Tulcea, Galați, Brăila și Constanța
Afacerea propusă se încadrează în codurile CAEN eligibile

Prezenta schemă de minimis nu se aplică:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în
sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul
(CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind
organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de
acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr.
17/21.01.2000;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul producției primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în
sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele
10.
cazuri:
− atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau
a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii
primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
− atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială
sau integrală către producătorii primari;
d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către
state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate,
ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau
destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale
față de cele importate;
f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de
mărfuri.
Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create
11.
trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.
Participantul va înființa minim 2 locuri de muncă, persoanele ce vor fi
angajate având domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se
12.
implementează proiectul, în mediul urban sau rural (județele Vrancea,
Buzău, Tulcea, Galați, Brăila și Constanța.
13.

Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limita de
maximum 40.000 euro (echivalent a maxim 178.340 lei).

Atenție: dacă un criteriu este evaluat cu ”nu”, planul de afaceri va fi respins și nu va
mai fi evaluat conform grilei de evaluare tehnică și financiară (Anexa 8).

