Anexa 11
Grilă de evaluare tehnico- financiară
innoCENT NORD-VEST ID 141999

AUTORUL PLANULUI DE AFACERI
Adresa, telefon/fax, e-mail Persoana de contact (administrator)
Codul CAEN al activității principale,
pentru care se solicită ajutorul de minimis

Criterii de evaluare și selecţie

Nr. crt. din
planul de
afaceri

2

3

Punctaj
maxim
Punctajele nu se cumulează, sunt disjuncte
Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri
(obiective, activități, rezultate, indicatori);
MAXIM

10

Descrierea activității, a obiectivului general si a obiectivelor strategice este clară,
coerentă, realistă și justificată/fundamentată. Obiectivele SMART sunt specifice,
măsurabile, abordabile, realiste și posibil de atins într-o perioadă specificată.(
punctaje intre 6 si 10)

10

Descrierea activității, a obiectivului general si a obiectivelor strategice este
parțial clară, coerentă, realistă și parțial justificată/fundamentată. Obiectivele
SMART sunt parțial specifice/măsurabile/realiste/posibil de atins. (punctaje intre
0 si 5)

5

VIZIUNE
MAXIM

ȘI

STARTEGIE

16

Punctajul
obținut

OBS

3.1

3.2

3.3

4
4.1

4.2

Planificarea Strategică

6

Datele privind planificarea strategică a planului de afaceri sunt clare, coerente,
realiste si bine justificate. (punctaje intre 4 si 6)

6

Datele privind planificarea strategică a planului de afaceri sunt parțial clare,
coerente, realiste și parțial justificate. ( punctaje intre 0 si 3)

3

ANALIZA SWOT

6

Analiza SWOT are specificate minim 6 puncte la fiecare secțiune și este făcută
analiza soluțiilor de rezolvare pe termen scurt/mediu a punctelor slabe și a
diminuării amenințărilor în mod clar, coerent și realist.. ( punctaje intre 4 si 6)

6

Analiza SWOT are specificate parțial puncte la fiecare secțiune și este făcută
analiza soluțiilor de rezolvare pe termen scurt/mediu a punctelor slabe și a
diminuării amenințărilor incomplet și nerealist.. ( punctaje intre 0 si 3)

3

RESURSA UMANĂ

4

Resursa umană este coerent prezentată și bine justificată. (punctaje intre 3 si 4)

4

Resursa umană este parțial coerent prezentată și parțial justificată. ( punctaje
intre 0 si 2)

2

Descrierea Investiției

12

MAXIM

Locația de implementare și exploatare a investiției

6

Locația de implementare si exploatarea investiției este descrisa clar și coerent
(punctaje intre 4 si 6)

6

Locația de implementare si exploatarea investiției este descrisa partial clar și
coerent (punctaje intre 0 si 3)

3

Investițiile propuse și procesul tehnologic

6

5
5.1

5.2

5.3

Procesul tehnologic este descris clar și echipamentele, care vor fi achiziționate
sunt descrise explicit și integrate în procesul tehnologic.(punctaje intre 4 si 6)

6

Procesul tehnologic este descris neclar și echipamentele, care vor fi achiziționate
sunt descrise sumar și integrate parțial în procesul tehnologic.( punctaje intre 0 si
3)

3

STRATEGIA DE MARKETING

20

MAXIM

Definiți piața, Localizarea pieței, Promovarea afacerii

6

Piața este descrisă și localizată clar și realist,
iar modul de promovare al afacerii este bine descris.(punctaje intre 4 si 6)

6

Piața este descrisă și localizată sumar și nerealist,
iar modul de promovare al afacerii este descris sumar.(punctaje intre 0 si 3)

3

Produsele și serviciile oferite, prețul produselor

6

Produsele și serviciile oferite și prețurile lor sunt descrise clar și coerent(punctaje
intre 4 si 6)

6

Produsele și serviciile oferite și prețurile lor sunt descrise parțial clar
și parțial coerent (punctaje intre 0 si 3)
Echipamente - dotări
Echipamentele, utilajele, dotările și serviciile, care vor trebui achiziționate sunt
prezentate în mod clar, coerent și realist, inclusiv valoarea estimată
și scopul utilizării.(punctaje intre 4 si 6)

5.4

Echipamentele, utilajele, dotările și serviciile care vor trebui achiziționate sunt
prezentate incomplet și nerealist, inclusiv valoarea estimată și scopul utilizării
(punctaje intre 0 si 3)
Echipamente - dotări contribuție proprie
Echipamentele, utilajele, dotările și serviciile, care sunt contribuție proprie sunt
prezentate în mod clar, coerent și realist, inclusiv valoarea estimată și scopul
utilizării.(punctaje intre 0 si 2)

3
6
6

3
2
2

6
6.1

6.2

6.3

7

8

ACTIVITATILE PROIECTULUI

MAXIM

Planul de activitati
Descrierea principalelor activități este clară, modul în care se va finanța planul de
afaceri este detaliat;(punctaje intre 3si 4)
Descrierea principalelor activități este neclară, modul în care se va finanța planul
de afaceri nu este clar detaliat; (punctaje intre 0 si 2)
Planul de finanțare a investiției *Punctajele nu se cumulează, sunt disjuncte
CU EXCEPTIA "Planul de finanțare este evidențiat corect" CARE SE
CUMULEAZA.

4

Planul de finanțare este evidențiat corect.(punctaje intre 0 si 2)

2

Aplicantul va asigura o contribuție proprie cash în cuantum de minim 8% din
valoarea planului de afaceri. 4 puncte
Aplicantul va asigura o contribuție proprie cash în cuantum de minim 6% din
valoarea planului de afaceri. 3 puncte
Aplicantul va asigura o contribuție proprie cash în cuantum de minim 4% din
valoarea planului de afaceri. 2 puncte
Analiza de risc
Riscurile și potențialele măsuri de combatere a riscurilor sunt realist
identificate;(punctaje intre 0 si 2)
TEME SECUNDARE/ ORIZONTALE
MAXIM
Descrierea privind temele secundare/orizontale este clară, coerentă și
realistă..(punctaje intre 3 si 4)

4
2
6

4
3
2
2
2
4
4

Descrierea privind temele secundare/orizontale este parțială. (punctaje intre 0 si
2)

2

SUSTENABILITATEA

3

MAXIM

Perspectivele de dezvoltare în viitor și capacitatea de a se autosusține
sunt descrise clar și coerent. (punctaje intre 0 si 3)
9

12

JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII PROIECTULUI

3
MAXIM

3

10
10.1

10.2

10.3

10.4

Necesitatea finantarii proiectului este descrisa parțial clar și parțial
coerent.(punctaje intre 0 si 3)
ANALIZA FINANCIARĂ
MAXIM

3
20

Bugetul Planului de Afaceri

8

Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute și resursele alocate.
Costurile sunt realiste (corect estimate și justificate corespunzător; există oferta
de preț pentru fiecare element de investiție) și necesare pentru implementarea
Planului de Afaceri. (punctaje intre 5 si 8)

8

Bugetul este complet parțial corelat cu activitățile prevăzute și resursele
alocate/estimate. Costurile sunt parțial realiste (există linii bugetare
sub/supraestimate). (punctaje intre 0 si 4)

4

Venituri Prognozate

4

Veniturile prognozate sunt estimate și justificate realist și perfect corelate cu
activităţile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea Planului de
afaceri. (punctaje intre 3 si 4)

4

Veniturile prognozate sunt estimate și justificate vag și sunt parțial corelate cu
activităţile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea Planului de
afaceri. (punctaje intre 0 si 2)

2

Cheltuieli Prognozate

4

Cheltuielile firmei sunt corect grupate pe categoriile de cheltuieli, estimate și
justificate realist, iar Situația cheltuielilor prognozate este corect completată.
(punctaje intre 3 si 4)

4

Cheltuielile firmei sunt parțial grupate corect pe categoriile de cheltuieli, estimate
și justificate parțial realist, iar Situația cheltuielilor prognozate este parțial
completată.(punctaje intre 0 si 2)

2

Contul de profit și pierdere

4

Contul de profit și pierdere este corect întocmit.(punctaje intre 3 si 4)

4

Contul de profit și pierdere este parțial întocmit corect.(punctaje intre 0 si 2)
TOTAL

2
100

Punctajul maxim, care se poate obține, este de 100 puncte.
Punctajul minim pentru obținerea finanțării pentru planul de afaceri este de 70 puncte.
Pentru planurile de afaceri, selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut.
La punctaje egale se va aplica Grila de departajare.
Data evaluării:
Evaluator

Semnătura

