Anexa 6
Grila de verificare a eligibilitatii planului de afaceri in cadrul proiectului
Start-Up Plus - afaceri de succes in Regiunea Sud-Muntenia
COD PROIECT – 106932
Nume și Prenume Beneficiar: .....................................................
Criteriu de verificare

1.

2.

3.

DA

NU

Observatii

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:
- Formularul de înscriere în concurs – se completează online;
- Documentele de identitate ale beneficiarului și acționarilor;
- Cazierul judiciar beneficiar – se transmite online;
- Cazierul fiscal beneficiar – se transmite online;
- Diploma/adeverința absolvire curs antreprenoriat beneficiar –
se transmite online scanat in pdf;
- Declarația pe proprie răspundere privind condițiile de
participare la concurs a beneficiarului – se transmite online in
pdf semnata si scanata.
Planul de afaceri respectă formatul standard și este însoțită de
toate anexele obligatorii solicitate:
- Bugetul planului de afaceri – se transmite online in format
excel si in pdf semnat si scanat;
- Fluxul de numerar – se transmite online in format excel si in
pdf semnat si scanat, fiind parte integrata a planului de
afaceri;
- Documentele de fundamentare a bugetului (oferte de preț) –
se transmit online in pdf.
Planul de afaceri prevede infiintarea unei întreprinderi, așa cum
sunt acestea definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
- societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- societăţi cooperative,
- persoane fizice autorizate,
- întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi
întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice,
- asociaţii şi fundaţii, care desfăşoară activităţi economice,
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4.

cooperative agricole sau societăţi agricole, care desfăşoară
activităţi economice.
Întreprinderea propusă a fi înființată are sediul social și punctul /
punctele de lucru (dacă este cazul), în mediul urban, în regiunea
de dezvoltare Sud Muntenia (Argeș, Calarași, Dâmbovița, Giurgiu,
Ialomița, Prahova, Teleorman).

5.

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

6.

Reprezentantul legal al întreprinderii, propus prin planul de
afaceri înscris în concurs, atașează cazierul judiciar, din care
rezultă că, acesta, nu a fost supus, în ultimii 3 ani, la o
condamnare pronunțată prin hotărâre judecătorească definitivă și
irevocabilă, din motiv profesionale sau etic-profesionale. De
asemenea din cazier rezultă că acesta nu a fost condamnat prin
hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă,
corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității
Europene.

7.

Reprezentantul legal al întreprinderii, propus prin planul de
afaceri înscris în in concurs, atașează documente relevante din
care rezultă faptul că nu a fost subiectul unei decizii / ordin de
recuperare a unui ajutor de stat / de minimis a Comisiei Europene
/ al altui furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a făcut obiectul
unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a
fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare
aferentă.

8.

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

9.

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

10.

Perioada de implementare pentru activitatile propuse in planul de
afaceri este de maxim 12 luni.

Asistența Financiară Nerambursabilă (AFN) solicitată prin planul
de afaceri nu depaseste valoarea maxima oferita in cadrul
proiectului Start-Up Plus - afaceri de succes in Regiunea Sud11. Muntenia, cod SMIS 106932, respectiv:
Total AFN plan de afaceri = 148.000 lei din care: Transa I –
111.000 lei, Transa II – 37.000 lei.

Observatii!
Toate criteriile de verificare a eligibilitatii planului de afaceri sunt obligatorii de
indeplinit.
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Daca unul dintre criteriile mentionate nu este indeplinit, planul de afaceri va fi
declarat neeligibil si va fi eliminat din concurs.
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