“Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
PROIECT: „Trei, doi, unu start Nord Est!”, cod MySMIS: 103986
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Contract de finanțare nr. POCU/82/3/7/103986

ANEXA 3

CEREREA DE INSCRIERE IN COMPETITIE

NUMAR DE INREGISTRARE FUNDATIA
CORONA:

DATE GENERALE DESPRE APLICANT:
Titlul planului de afaceri
Nume si prenume
CNP

Completați cu numele si prenumele dvs.
Completați CNP-ul
Completați seria si numărul actului de
identitate
Județul de reședință
Completați adresa de reședință
Completați numărul de telefon
Completați adresa de email

Seria si numarul actului de identitate
Județul de reședință
Adresa de reședință
Număr de telefon
Adresa de email
INFORMATII GENERALE ALE PLANULUI DE AFACERI
Localitatea si județul în care va fi înființată
afacerea
Codul CAEN al activității propuse in Planul de
afaceri
Valoarea
solicitata
pentru
ajutor
nerambursabil
Valoarea totala a investiției
Planul de afaceri cuprinde aspecte legate de
implementarea:
-principiilor dezvoltării durabile

Precizați orașul si județul în care doriți
sa înființați afacerea
Conform nomenclator de coduri CAEN.
Valoarea maxima eligibila solicitata
este de 178.340 lei/proiect

☐

-egalității de șanse si nondiscriminarii in
câmpul muncii

☐

-inovării sociale

☐

Bifați varianta care descrie situația dvs.
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Ideea de afacere cuprinde masuri concrete de
implementare a unor soluții TIC în activitatea
economica principala

☐DA
☐NU

Bifați varianta care descrie situația dvs.

☐DA
☐NU

Bifați pentru a confirma îndeplinirea
criteriului

Numărul locurilor de munca nou create
Declar faptul ca prezenta idee de afacere /
plan de afacere nu a mai beneficiat de
finanțare din alte surse nerambursabile
Nr.
crt.

Prin implementarea planului de afaceri
se vor crea minim 2 locuri de munca

Documente

DA

01

Anexa 3- Cererea de inscriere in competitie- in 2 exemplare- in original

02

Anexa 1. Plan de afaceri – model standard - in 1 exemplar- in original

03

CV în format EuroPass -original- in original

04

Anexa 2. Analiza și previziunea financiară- in original

05

Anexa 4- Declaratia de eligibilitate- in original

06

Anexa 7 – Declaratie de angajament ferm de acceptare a subventiei- in original

07

Anexa 12. Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări - in
original
Anexa 13. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese - in original

08
09

Anexa 5 - Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de munca prin
proiect

10

Anexa 17 - Acord de folosire a imaginii- in original

11

Anexa 18 - Declaraţie de consimțământ (acord) privind prelucrarea datelor cu
caracter personal- in original

12

Anexa 19 - Declaratie de internship - in original

13

NU

Alte documente ______________________________________________________
____________________________________________________________________

Data

Semnătura solicitant
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