ANEXA 2

Grila de verificare a conformității administrative a planului de afaceri
Proiect - Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru
COD PROIECT – 106538
Criteriu de verificare

1.

Persoana fizică al cărei plan de afaceri este înscris în concurs este
înregistrată în grupul țintă al proiectului, a completat și transmis
formularele necesare înscrierii în concurs:
- Cerere de înscriere în concurs – se completează online;
- Cazierul judiciar – se transmite online;
- Diploma/adeverința absolvire curs antreprenoriat – se transmite
online;
- Declarația pe proprie răspundere privind condițiile de
participare la concurs– se transmite online.

2.

Planul de afaceri respectă formatul standard și este însoțit de
toate anexele obligatorii solicitate:
- Bugetul planului de afaceri – se transmite online;
- Documentele de fundamentare a bugetului (oferte de preț) –
se transmit online.

3.

Afacerea ce urmează a fi înființată are una dintre următoarele
forme de organizare:
- întreprindere;
- societate cooperativă;
- persoană fizică autorizată;
- întreprindere individuală sau familială;
- asociație sau fundație care desfășoară activități economice;
- cooperativă agricolă sau societate agricolă care desfășoară
activități economice.

4.

Întreprinderea propusă a fi înființată are sediul social și punctul /
punctele de lucru (dacă este cazul), în mediul urban, în regiunea
de dezvoltare Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita,
Mureș, Sibiu).

5.

Persoana fizică al cărei plan de afaceri este înscris in concurs are
calitatea de asociat majoritar.

6.

Planul de afaceri NU se adresează activităților economice
enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată la
program de finanțare.

7.

Planul de afaceri prevede crearea a minim 2 locuri de munca și
angajarea la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de
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subvenție, a cel puțin 2 persoane.

8.

Ajutorul de minimis solicitat prin planul de afaceri nu depășește
valoarea maxima oferita in cadrul proiectului Antreprenoriat
Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru, cod SMIS
106538, respectiv:
Total ajutor de minimis plan de afaceri = 142.000 lei

Observații!
Toate criteriile de verificare a eligibilității planului de afaceri sunt obligatorii de
îndeplinit.
Daca unul dintre criteriile menționate nu este îndeplinit, planul de afaceri va fi
declarat neeligibil si va fi eliminat din concurs.

2

