Anexa 10 la Metodologie de selectie planuri de afaceri
GRILA DE EVALUARE Etapa 1
Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii la
Concursul de idei de planuri de afaceri, pentru selectia spre finantare a 16 planuri de afaceri în cadrul
Proiectului ,,innoCENT NORD-VEST” - POCU/829/6/13/141999
Titlul Planului de Afaceri
Nume solicitant ajutor financiar nerambursabil
Adresa ( loc., str.,nr., jud.)
Telefon
E-mail
Codul CAEN al activității principale, pentru care se solicită
ajutorul financiar nerambursabil
VALOAREA ajutorului financiar nerambursabil
Forma de organizare juridica (Tipul de întreprindere)
Observații

Codul CAEN este eligibil?
Codul CAEN pentru care se solicita finantarea este aferent
activitatii pe care beneficiarul a descris-o in Planul de afaceri si
se incadreaza in clasele de activitate prevazute in Ordinul
preşedintelui INS nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 3 mai
2007?
Dosarul are OPIS?

DA

NU

DA

NU

Observații

Observații
DA

Dosarul este paginat și semnat conform Metodologiei de evaluare
si selectie planuri de afaceri?
Scrisoarea de depunere în concurs a planului de afaceri a fost
completata corect, datata, semnata și anexata ?
Declaratia de eligibilitate a fost completata corect și anexata la
dosar?
Declaraţia pe propria răspundere privind asumarea
responsabilitatii pentru asigurarea sustenabilitatii masurilor

NU
Observații

DA

NU
Observații

DA

NU
Observații

DA

NU
Observații

DA
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NU

sprijinite a fost completata corect, datata, semnata și anexata la
dosar?
Declaratia pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis a
fost completata corect, datata, semnata și anexata la dosar?
Există anexată copie după Cartea de identitate?
Domiciliul/reședința este in regiunea NV sau Centru?
Cartea de identitate/Buletinul de identitate este în termen de
valabilitate? In actul de identitate se specifica resedinta?
Flotantul este in termen de valabilitate?
Titularul Planului de afaceri este eligibil? (este inscris in grupul
țintă al proiectului ,,innoCENT Nord-Vest” ?)
Este anexata Copia dupa certificatul/adeverinta titularul planului
de afaceri prin care se adevereste ca acesta a urmat un curs de
formare profesionala de Competente Antreprenoriale?
Este anexat Cazierul fiscal pentru titularul Planului de afaceri?

Observații
DA

Observații
DA
DA

Există anexat Ante-contract(insotit de un extras ONRC valabil
max 30 zile) pentru stagiu de practică din care rezulta ca
întreprinderea este existenta, funcționala, activitate economică
este autorizata si similara cu cea aferentă planului de afaceri
depus?
În dosar există Planul de afaceri si bugetul planului de afaceri?

NU
Observații

DA

NU
Observatii

DA

NU
Observații
NU
Observații

DA

NU
Observații

DA
Din cazierul judiciar rezultă că titularul Planului de afaceri nu a
fost supus unei condamnări de tip res judecată în ultimii 3 ani, de
nici o instanță de judecată, din motive profesionale sau eticprofesionale
Există anexat Furnizare informatii eliberat de ONRC din care sa
rezulte clar ca deponentul nu are calitatea de actionar majoritar
intr-o alta firma, în termen de valabilitate la data depunerii
planurilor de afaceri – original?

NU
Observații

DA
Din Cazierul fiscal rezultă faptul că titularul Planului de afaceri
NU ARE FAPTE INSCRISE?
Există anexat Cazierul judiciar al titularului Planului de afaceri?

NU

NU
Observații

DA

NU

Observații
DA

NU

Observații
DA

NU

Observații
DA

Planul de afaceri respectă conținutul cadru, conform modelului
difuzat în cadrul proiectului?
DA
Întreprinderea nouă va avea sediul și /sau punctul/punctele de
lucru clar definite in Regiunea Centru sau Nord Vest?
DA
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NU
Observații
NU
Observații
NU

Planul de afaceri are prevazut in buget temele secundare de
minim:
DA
Inovare sociala - 5% din valoarea Planului de Afaceri;
Îmbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor
informatiei si comunicatiilor - 15% din valoarea Planului de
Afaceri;
Planul de afaceri prevede angajarea a minimului de persoane
prevazute in metodologie conform valoarea de ajutor financiar DA
nerambursabil accesate?
În dosarul planului de afaceri se prevede păstrarea locurilor de
muncă create pentru minim 6 luni din perioada de DA
implementarea proiectului și încă minim 6 luni după terminarea
perioadei de implementare de 12 luni?
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitat prin Planul
de afaceri, trebuie sa fie egala cu una dintre valoarea de ajutor DA
financiar nerambursabil prevăzut prin proiect, adică:
- 484000 RON
- 387400 RON
- 290600 RON
REZULTAT
ADMIS

Observații
NU

Observații
NU
Observații
NU

Observații
NU

DA

RESPINS

DA

Numai Planurile de Afaceri care vor primi ,,DA” la toate rubricile din Grila de verificare a
conformității administrative și a eligibilității, se vor califica pentru Etapa 2, cea de evaluare tehnică și
financiară!
Dacă un plan de afaceri primeşte un “NU” la oricare din rubricile grilei de evaluare, acesta este respins
şi nu mai intră în Etapa 2 de evaluare.
Data evaluarii:...........................
Comisia de evaluare
Membru 1
Nume si prenume.............................................

Semnatura.....................

Membru 2...............................
Nume si prenume.............................................

Semnatura.....................

Membru 3
Nume si prenume.............................................

Semnatura.....................
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