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INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT
Prezentul document cuprinde condițiile necesare și metodologia pentru participarea la Concursul
de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului GRANT PLUS - Finanțare pentru Startup-uri
Inovative, derulat cu Camera de Comerț și Industrie Vâlcea în parteneriat cu Indice Consulting
and Management SRL și Fundația Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul
Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8:
Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor,
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi,
inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul
specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona
urbană.
Activitatile prevăzute în cadrul proiectului, se vor desfășura in 3 etape:
• Etapa I – Formare antreprenorială (12 luni)
• Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE (18 luni)
• Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul
perioadei de sustenabilitate a acestora (6 luni).
Selectarea planurilor de afaceri se derulează în cadrul primei etape a proiectului GRANT PLUS Finantare pentru Startup-uri Inovative, în cadrul Activitătii 3- Formare antreprenorială.
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Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este cresterea ocuparii fortei de munca din regiunea Sud – Vest
Oltenia prin infiintarea, dezvoltarea si sustinerea a 40 de intreprinderi cu profil nonagricol in
zonele urbane, si crearea a 80 de locuri de munca in cadrul intreprinderilor nou infiintate.
Actiunile proiectului vor contribui pe termen lung la crearea de noi afaceri Start Up in domenii
competitive ca urmare a oportunitatilor oferite participantilor prin formarea antreprenoriala,
oportunitati prin intermediul carora acestora li se va spori sansa de ocupare si integrare pe piata
fortei de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului:
✓ Cresterea gradului de informare si constientizare a publicului prin derularea a 8
campanii de informare pentru popularizarea proiectului in vederea asigurarii
sanselor egale de participare a persoanelor din toate judetele regiunii Sud – Vest
Oltenia
✓ Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in scopul demararii unei activitati
independente in mediul urban pentru 300 de persoane din regiunea Sud – Vest
Oltenia, care doresc sa initieze o activitate independenta (tinerii NEET’s cu varsta
intre 16 – 24 ani nefiind eligibili)
✓ Finantarea implementarii a 40 de idei de afaceri prin dezvoltarea unei scheme de
finantare Start Up
✓ Cresterea numarului de IMM-uri create si functionale in domenii nonagricole in
zonele urbane ale regiunii Sud – Vest Oltenia cu 40 si a numarului de locuri de
munca nou create cu 80
✓ Consolidarea abilitatilor antreprenoriale pentru 40 de persoane, selectate in
vederea acordarii ajutorului de minimis, prin participarea la 4 cursuri de
perfectionare.
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Legislația aplicabilă

Metodologia de desfășurare a Concursului de idei de afaceri este elaborată in conformitate cu
prevederile din:
✓ Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”
✓ Contractul de finanțare nr. POCU/82/3/7/105600
✓ Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
✓ Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108
dinTratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
✓ Schema de ajutor de minimis România Start Up Plus”, aferentă Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru
toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil
non-agricol din zona
✓ Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului
de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu
modificările şi completările ulterioare;
✓ Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora

Grupul țintă al proiectului
Grupul tinta al proiectului va fi compus din 300 de persoane cu următoarele caracteristici:
✓ sunt persoane fizice,
✓ au resedința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban al regiunii Sud – Vest Oltenia,
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✓ doresc sa infiinteze o afacere nonagricolă în mediul urban al regiunii Sud – Vest Oltenia
(tinerii NEET’s cu varsta între 16 – 24 ani nefiind eligibili)
Cele 300 de persoane sunt formate din urmatoarele categorii:
•

șomeri: 3 persoane

•

persoane inactive: 147 persoane

•

persoana care are un loc de muncă și doreste să infiinșeze o afacere în scopul crearii
de noi locuri de muncă: 150 persoane

Persoanele care au un loc de muncă și doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri
de munca vor include si persoanele care desfasoara o activitate independenta (persoane fizice
autorizate, titulari ai intreprinderilor individuale si membrii intreprinderilor familiale).
Toate cele 300 de persoane incluse în grupul țintă vor beneficia în mod direct de activitatile
proiectului. Din cei 300 de membrii ai grupului tinta vom selecta cel putin 20 de persoane cu
domiciliul sau resedinta în fiecare dintre judetele regiunii.
Persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadreaza
nici în populația ocupată și nici în cea aflată în somaj (de ex. studenți, persoane casnice).
Pensionarii pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi încadrați
într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel.
Atenție! În cadrul prezentului concurs de planuri de afaceri nu pot participa tinerii NEETs (care nu
urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.
Menționăm că aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub
formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1
și 2 ale Programului Operațional Capital Uman.
Atenție! În cadrul prezentului concurs de planuri de afaceri pot participa persoane care nu au
participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de în cadrul proiectului GRANT PLUS
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- Finantare pentru Startup-uri Inovative, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă
eligibile. Menționăm că maxim 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de
minimis pot fi selectate din rândul persoanelor care nu au participat la cursurile de formare
antreprenorială.
Atenție! Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați
majoritari în structura altor societati comerciale infiintate in baza Legii societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data semnării contractului de subvenție.
Atenție! Un aplicant poate participa la concurs cu un singur plan de afaceri.
Atenție! Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la
semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. În cazul în care nu îndeplinește
această condiție, contractul de ajutor de minimis va fi reziliat, fapt ce va obliga beneficiarul
(câștigătorul planului de afaceri) la returnarea tranșei primite. Persoanele angajate în cadrul
întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea
de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural. Solicitantul se
angajează să menţină locurile de muncă create, pe o perioadă de minimum 18 luni.

Finanțarea nerambursabilă
Acest concurs este unul competitiv, cu depunere la termen.
Bugetul alocat pentru prezentul concurs de planuri de afaceri este de 6.736.000,00 lei, urmând a
fi finanțate un număr de 40 de planuri de afaceri.
Proiectele pot fi depuse doar în perioada de depunere a planurilor de afaceri specificată în cadrul
anunțului de lansare a sesiunii de depunere (data și ora limită pentru depunerea proiectelor sunt
prezentate în cadrul anunțului de lansare).

7
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de 168.400,00 lei/proiect (1.000,00 lei taxa
infiintare firma si 167.400,00 lei subventia)
In cadrul concursului de selecție a planurilor de afaceri, vor fi selectate 40 de planuri de afaceri
in vederea finanțării si inca minim 4 ce vor avea mențiunea „de rezerva”.
In evaluarea planurilor de afaceri depuse in cadrul competiție, se va tine cont si de următoarele
condiții:
•

cel putin 2 planuri de afaceri selectate în fiecare judet al regiunii de dezvoltare Sud –
Vest Oltenia

•

10% dintre planurile de afaceri selectate promoveaza concret dezvoltarea durabila prin
activitatile specifice propuse a fi derulate

•

10% dintre planurile de afaceri selectate promoveaza sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al
utilizarii resurselor prin activitatile specifice propuse a fi derulate

•

10% dintre planurile de afaceri selectate promoveaza inovarea sociala prin activitatile
specifice propuse a fi derulate

•

25% dintre planurile de afaceri selectate promoveaza concret utilizarea si calitatea TIC
prin activitatile specifice propuse a fi derulate

•

10% dintre planurile de afaceri selectate pomoveaza concret consolidarea cercetarii, a
dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii prin activitatile specifice propuse a fi derulate

•

maxim 20% din planurile de afaceri selectate prevad activitati economice incadrate in
CAEN, sectiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

Având în vedere aspectele prezentate anterior, este posibil ca un proiect cu un punctaj inferior
să fie selectat pentru finanțare înaintea unui proiect cu un punctaj mai mare, în funcție de
condițiile de alocare a bugetului concursului de planuri de afaceri descrise mai sus.
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Promovarea temelor secundare POCU 2014-2020 in cadrul Planurilor de Afaceri va constitui
criteriu de departajare, astfel incat in cazul proiectelor cu același punctaj, cele care răspund la
mai multe teme secundare POCU, vor fi selectate in detrimentul celorlalte.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Eligibilitatea solicitantului
Selectia celor 40 de persoane care vor beneficia de ajutorul de minimis se va face:
✓ din rândul celor 300 de persoane absolvente ale cursului de formare antreprenorială
✓ din randul persoanelor cu domiciliu sau resedința în regiunea de implementare a
proiectului, fără a fi necesar ca aceștia să fi participat la formarea antreprenorială
organizată în cadrul proiectului, dar care se incadrează în categoriile de grup țintă eligibil.
Numarul persoanelor care beneficiaza de ajutorul de minimis fara sa fi participat la
programul de formare antreprenoriala nu va depasi 10% din numarul persoanelor ce
beneficiaza de ajutor de minimis in cadrul proiectului, mai exact nu va depasi valoarea de
4 persoane.

Persoana fizică care depune planul de afaceri în cadrul prezentului concurs de planuri de afaceri
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
1. Solicitantul are vârsta de minim 18 ani
2. Solicitantul face parte dintr-una dintre categoriile: șomeri, persoane inactive, persoane
care au un loc de muncă sau înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă
3. Solicitantul intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, în regiunea
Sud-Vest Oltenia
4. Solicitantul își are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea
Sud-Vest Oltenia
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5. Solicitantul nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale
6. Solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă
pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.
7. Solicitantul nu beneficiază de o alta finanțare nerambursabilă prin Fondul Social
European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru activități similare cu
cele derulate în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105600.

Eligibilitatea planului de afaceri
Activitatea economică (afacerea) care urmează a fi desfășurată trebuie să

îndeplinească

cumulativ următoarele condiții:
1. să fie în mediul urban în oricare din județele regiunii Sud-Vest Oltenia (atât sediul social,
cât și punctul de lucru)
2. să vizeze un singur domeniu de activitate eligibil conform prevederilor Schemei de ajutor
de minimis România Start Up Plus
3. afacerea propusă nu se încadrează în activități exceptate conform art.5 din Schema de
minimis România Start Up Plus. Prin urmare, schema de ajutor 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;
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c. ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul
prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
i. 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;
ii. 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.
4. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate în cadrul planului de afaceri depus nu
depășește 168.400,00 lei
5. planul de afaceri trebuie să ducă la crearea a minim 2 locuri de muncă în termen de maxim
6 luni de la semnarea contractului de subvenție

Eligibilitatea cheltuielilor
Categoriile/ subcategoriile de cheltuieli eligibile sunt următoarele:
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat:
•

Cheltuieli salariale

•

Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați
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•

Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:
•

Cheltuieli pentru cazare

•

Cheltuieli cu diurna personalului propriu

•

Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele
de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de
cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul
delegării)

•

Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de
inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor
activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării
întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente,
vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente
funcţionării întreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
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13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor:
•

Prelucrare de date

•

Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

•

Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în
format tipărit şi/sau electronic

•

Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

Cheltuieli neeligibile:
1. Taxa pe valoare adaugată, deductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal, aferentă
cheltuielilor eligibile;
2. Cheltuielile cu achiziţionarea de infrastructuri, terenuri şi bunuri imobiliare
3. Cheltuielile cu achiziționarea de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport
second-hand
4. Cheltuielile cu achiziționarea de vehicule de transport rutier de mărfuri
5. Cheltuielile cu amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj
6. Orice alte cheltuieli care nu sunt incluse în categoriile de cheltuieli eligibile detaliate anterior

TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de către întreprinderi este eligibilă în interiorul
subvenției, iar intreprinderea nu va solicita aceste sume pentru rambursare din alte surse
publice și nu va considera aceste sume ca TVA deductibilă pe perioada implementării
proiectului.
Capitalul social/patrimoniul inițial, necesar la constituirea întreprinderii, reprezintă sursa
proprie permanentă a întreprinderii, constituită la înființarea acesteia prin aporturi în bani sau
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bunuri, respectiv nu reprezintă o taxă de înființare. Acesta va fi constituit din aporturile
personale ale fondatorilor întreprinderilor nou înființate, nefiind cheltuială eligibilă.

Valoare maxim ajutor de minimis:
•

Subventie: 167.400,00 lei

•

Taxa infiintare firma: 1.000,00 lei

REALIZAREA ȘI DEPUNEREA PLANURILOR DE AFACERI

Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor fi întocmite conform modelului prezentat
în cadrul Anexei 1 la metodologie, incluzând minimum următoarele elemente:
▪

descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective,
activități, rezultate, indicatori);

▪

analiza SWOT a afacerii;

▪

schema organizatorică și politica de resurse umane;

▪

descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;

▪

analiza pieței de desfacere și a concurenței;

▪

strategia de marketing;

▪

proiecții financiare privind afacerea.

Depunerea de planuri de afaceri pentru participarea la competitie in vederea accesului la
finantare de minimis este deschisa si pentru acele persoane care nu au participat la cursurile de
antreprenoriat insa fac parte din categoriile de grup tinta eligibile pentru proiect.
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Pentru participanţii la cursurile de antreprenoriat
Planul de afaceri (Anexa 1) va fi însoțit de următoarele documente:
➢ Cerere înscriere la concursul de planuri de afaceri, semnată (Anexa 5);
➢ Declarație de eligibilitate (Anexa 4)
➢ Declarație de angajament, semnată (Anexa 6);
➢ Acord privind prelucrarea datelor personale (Anexa 7);

Pentru cei care nu au participat la cursurile de antreprenoriat organizate in cadrul prezentului
proiect
Planul de afaceri (Anexa 1) va fi însoțit de următoarele documente:
➢ Cerere înscriere la concursul de planuri de afaceri, semnată (Anexa 5);
➢ Copii după
✓ cartea de identitate;
✓ certificatul de naștere;
✓ certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
✓ ultima diplomă de studii.
Toate copiile mai sus mentionate vor purta mențiunea conform cu originalul și vor fi
semnate de către solicitant;
➢ Declarație de eligibilitate (Anexa 4) și eventuale documente justificative (carnet de
șomer, adeverință de la locul de muncă, adeverință pentru tinerii cu vârsta 18-24 ani că
sunt cuprinși într-o formă de învățământ sau că lucrează, etc);
➢ Declarație de angajament, semnată (Anexa 6);
➢ Acord privind prelucrarea datelor personale (Anexa 7);

Atenție! Documentele de mai sus vor fi depuse într-un exemplar îndosariat, însoţit de un CD
conținând planul de afaceri, într-un format care să permită căutarea în text.
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Atenție! Fiecare pagină a planului de afaceri va fi numerotată și semnată de solicitant în colțul
din dreapta jos.

Perioada de depunere a planurilor de afaceri este de 30 de zile. Perioada va fi anunțată pe siteul/retelele de socializare al beneficiarului si partenerilor in proiect. Orice document depus după
data și ora limită de depunere nu va fi luat în considerare și se va păstra la sediul beneficiarul,
nedeschis.

DEPUNEREA PLANURILOR DE AFACERI

Dosarul de participare la competiție va fi trimis într-un colet sigilat prin poștă, curier, sau depus
personal la sediul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea din str. Regina Maria, nr. 7, Ramnicu
Vâlcea, județul Vâlcea.
Partea exterioară a coletului sigilat trebuie să poarte, în mod obligatoriu o etichetă cu
următoarele date/ informații:

Concursul de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului GRANT PLUS - Finantare pentru
Startup-uri Inovative
Nume și prenume ............................................................................
Adresa..............................................................................................
Telefon.................................................................
E-mail ..................................................................
Titlu Plan de Afaceri ………………………………………………..
Locul investiției (județul) …………………………………………
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EVALUAREA ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI
Obiectivul etapei de evaluare a Planurilor de Afaceri este acela de a ierarhiza Planurile de Afaceri
înscrise în Concurs pe baza unor criterii cât mai obiective şi detaliate în vederea selectării
planurilor de afaceri care vor primi finanțare.
Înscrierea în concurs se va realiza prin intermediul unei cereri de inscriere (Anexa 5) depusă de
fiecare persoană care intenționează să participe la concurs la data stabilită prin intermediul
calendarului de derulare al concursului.
Comisia de selecție a planurilor de afaceri ce va purta denumirea de „Juriu” va fi formată din
Responsabil Selectare Planuri Afaceri- Președintele comisiei, Reprezentant Mediu Afaceri și
Reprezentant al Patronatelor. Reprezentantul Mediului de Afaceri și Reprezentantul Patronatelor
au fost selectați din aria de implementare a proiectului si respecta principiile de confidențialitate
si de evitare a incompatibilitatilor.
Evaluarea va cuprinde doua etape:

Etapa 1
Aplicarea criteriilor de selectie:
•

posibilii antreprenori se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile

•

un posibil antreprenor nu poate participa la concurs decat cu un singur plan de afaceri

•

fiecare plan de afaceri sa propuna crearea a cel putin 2 noi locuri de munca

•

fiecare plan de afaceri va primi puncte de la 1 la 100

•

disponibilitatea si angajamentul de infiintare a companiei de către persoana a cărui plan
de afacere a fost selectat

•

evitarea dublei finantari pt planul de afaceri selectat
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Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității va fi realizată de experţii selecţie planuri
de afaceri şi cuprinde verificarea următoarelor aspecte, conform Grilei de verificare a
conformității şi eligibilității (Anexa 2 la procedură):

1. Persoana fizică (solicitantul) care depune planul de afaceri în cadrul prezentului concurs
de planuri de afaceri trebuie să indeplineasca toate condițiile menționate la capitolul
eligibilitatea solicitantului din prezenta metodologie;
2. Solicitantul a completat toate anexele din prezenta metodologie;
3. Sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru, declarate în planul de afaceri sunt în
mediul urban, fiind localizate într-unul dintre județele din Regiunea Sud-Vest Oltenia,
respectiv în județele: Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj și Mehedinți;
4. Planul de afaceri vizează un singur domeniu de activitate eligibil conform prevederilor
Schemei de ajutor de minimis România Start Up Plus ;
5. Domeniul de activitate nu se incadreaza in lista codurilor CAEN pentru care nu se acorda
finantare (domeniile exceptate de la finantare se regasesc în prezenta metodologie la
capitolul eligibilitatea cheltuielilor);
6. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate în cadrul planului de afaceri depus nu
depășește 168.400,00 lei ;
7. Planul de afaceri duce la crearea a minim 2 locuri de muncă în termen de maxim 6 luni de
la semnarea contractului de subvenție ;
8. Cheltuielile solicitate prin buget, aferente ajutorului de minimis, sunt eligibile.

Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de conformitate administrativă și eligibilitate prevăzute
în prezenta Metodologie vor fi respinse.

Etapa 2
Analizarea planurilor de afaceri in vederea verificarii elementelor minime necesare a fi
prezentate si anume: (conform Anexa 1- Formular Plan de afaceri)
✓ descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planurilor de afaceri (obiective,
activitati, rezultate, indicatori)
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✓ analiza SWOT a afacerii
✓ schema organizatorica si politica de resurse umane
✓ descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul afacerii
✓ analiza pietei de desfasurare si a concurentei
✓ strategia de marketing
✓ proiectii financiare privind afacerea
Conditia minima de calificare a unui plan de afaceri este aceea de a obtine minim 50 de puncte
in urma insumarii punctajelor acordate pt fiecare dintre criteriile de selectie.
In urma analizei planurilor de afaceri se vor centraliza punctajele obtinute pe fiecare persoana in
parte si se va emite pentru fiecare plan de afaceri o decizie cu statusul „selectat”/ „neselectat”/
„selectat - in rezerva”.
Punctajul total se va realiza prin adunarea punctajelor acordate fiecaruia dintre urmatoarele
criterii:
➢ cantitatea de informatii prezentate maxim 10 puncte
➢ relevanta informatiilor prezentate maxim 20 puncte
➢ gradul de documentare al planului de afaceri maxim 20 puncte
➢ caracterul cuantificabil al informatiilor maxim 20 puncte
➢ realismul planului de afaceri maxim 20 puncte
➢ maturitatea planului de afaceri maxim 10 puncte

Pasi de realizare a selectiei planurilor de afaceri:
•

fiecare membru al juriului va evalua individual fiecare plan de afaceri și va completa o fișă
de evaluare (Anexa 3) a acestuia
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•

punctajul final acordat fiecarui plan de afaceri va reprezenta media aritmetica a
punctajelor acordate de fiecare membru al juriului

•

ca urmare a încheierii perioadei de evaluare a planurilor de afaceri se va realiza
ierarhizarea finală a planurilor de afaceri în functie de punctajul obtinut

•

clasamentul final al planurilor de afaceri va fi făcut public. Dupa afișarea clasamentului
concurenții vor avea la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare pentru a depune
contestație

•

cu exceptia înregistrării unor contestații, un plan de afaceri va fi evaluat o singură dată în
cadrul concursului de selectare a planurilor de afaceri

•

după solutionarea contestatiilor va fi afisata lista finala cu punctaje finale obtinute de
fiecare plan de afaceri intrat în concurs precum și lista finală a celor 40 de planuri de
afaceri selectate in vederea acordarii ajutorului de minimis

•

nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite,
identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea
segmentului de piata, planul de management și marketing și bugetul detaliat

•

planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață
vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în
zona geografică de implementare a proiectului

•

prin excepție, pot fi selectate planurile de afaceri de tip franciză

De asemenea, se va avea in vedere ca din planurile selectate să existe:
• 10% dintre planurile de afaceri selectate sa promoveze concret dezvoltarea durabila prin
dezvoltarea unor produse, tehnologii, sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor
dezvoltarii durabile de catre intreprinderile finantate
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• 10% dintre planurile de afaceri selectate sa promoveze sprijinirea tranzitiei catre o economie
cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor prin
activitatile specifice propuse a fi derulate
• 10% dintre planurile de afaceri selectate sa promoveze inovarea sociala prin activitatile
specifice propuse a fi derulate
• 25% dintre planurile de afaceri selectate sa promoveze concret utilizarea si calitatea TIC prin
implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/furnizare de bunuri, prestare de servicii
si/sau executie de lucrari
• 10% dintre planurile de afaceri selectate sa pomoveze concret consolidarea cercetarii, a
dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii prin activitatile specifice propuse a fi derulate
• maxim 20% din planurile de afaceri selectate sa prevada activitati economice incadrate in CAEN,
sectiunea G cu exceptia grupei 452
Pe langa cele 40 de planuri de afaceri selectate, juriul va mai selecta încă cel putin 4 planuri de
afaceri ce vor avea mentiunea „de rezerva”.
La finalul selectiei celor 40 de planuri de afaceri precum si a celor ce vor avea mentiunea „de
rezerva”, administratorul schemei de antreprenoriat va elabora un dosar cu aceste planuri de
afaceri selectate în vederea acordării ajutorul de minimis, dosar ce va fi transmis Autorității de
Management/ Organismul Intermediar responsabil spre aprobare.
În cazul în care Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar responsabil va considera
că unul dintre cele 40 planuri de afaceri propuse spre acordare a minimisului nu sunt eligibile, se
va proceda la propunerea spre finanțare, în ordinea punctajului, a planurilor de afaceri aflate în
rezerva și avizate în prealabil de AM/OI responsabil.
Solicitanții vor fi informați în scris cu privire la lista planurilor de afaceri selectate și lista de
rezervă provizorie, în termen de 2 zile de la întocmirea listei respective. Listele vor fi publicate pe
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mediile electronice alocate proiectului în același termen menționat mai sus, precum si la sediul
beneficiarului.

CONTESTATII
Solicitanții au posibilitatea de a contesta rezultatele evaluării tehnice și financiare a planurilor de
afaceri în termen de 5 zile de la data trimiterii informării scrise privind rezultatul evaluării.
Contestaţiile vor putea fi depuse in original sau transmise prin poștă ori email, la sediul titularului
contractului de finantare – Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, cu sediul în Strada Regina Maria
nr7, conform modelului anexat – Anexa 8. Acestea vor fi analizate de către o comisie condusă de
managerul de proiect. Termenul de soluționare a contestației și transmiterii răspunsului, va fi de
5 zile lucrătoare.

Data: 03.09.2018
Intocmit,
Responsabil Selectare Planuri de Afaceri:
Gheorghe Rizoiu
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LISTĂ ANEXE

Anexa 1

Model plan de afaceri

Anexa 2

Grila de verificare a conformității și eligibilității

Anexa 3

Grila de evaluare a planurilor de afaceri

Anexa 4

Declarație de eligibilitate

Anexa 5

Cerere de înscriere în cadrul competiției planurilor de afaceri

Anexa 6

Declarație de angajament

Anexa 7

Acord privind prelucrarea datelor personale

Anexa 8

Model contestație rezultate concurs Planuri de Afaceri

Anexa 9

Contract de subvenție
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