Criterii de verificare a eligibilității si conformității planului de afaceri
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Subcriterii procesate de evaluatori

DA

Planul de afaceri respectă Anexele obligatorii exista in dosarul depus:
formatul solicitat și conține
- Anexa 0 - OPIS -model standard
toate anexele solicitate.
- Anexa 1 - Cererea de inscriere in competitie
- Anexa 2. Plan de afaceri – model standard
- Anexa 3 Buget si Previziuni Financiare
- Anexa 4 Declaratia_eligibilitate
- Anexa 5 Declaratie_conflict_interese
- Anexa 6- Declaratie_dubla_finantare
- CV in format EuroPass
Planul de afaceri este Se verifică dacă documentele depuse sunt însușite prin semnătura
asumat?
titularului.
Solicitantul face parte din Tipuri de solicitanți/parteneri eligibili
categoria de beneficiari Persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere (ex.
eligibili și îndeplinește șomeri/ inactivi/ persoane care au un loc de muncă și înființează o
condițiile stabilite în Ghidul afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
Solicitantului?
 Fac parte din grupul tinta al proiectului
Contribuția
financiară  Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 113.620,00
solicitată se încadrează în
lei.
limitele stabilite în Ghidul
solicitantuui
 Durata de implementare a investiției este de maximum 12 luni
Durata proiectului
de la data de începere a proiectului si o perioada de
sustenabilitate de 6 luni
Cheltuielile
prevăzute  Cheltuielile prevăzute in Anexa 1 sunt conforme cu cele de la
respectă prevederile legale
capitolul de cheltuieli eligibile prevăzute în Ghidul solicitantului
privind eligibilitatea
Schema de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii
de ajutoare:
a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfășoară
activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii,
reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului
din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor
Afacerea
propusa
se
în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în
incadreaza in codurile CAEN
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
eligibile?
b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară
activitatea în domeniul producției primare de produse
agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară
activitatea în sectorul transformării şi comercializării
produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în
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NU

Criterii

Subcriterii procesate de evaluatori

DA

următoarele cazuri:
• 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;
• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui
parţială sau integrală către producători primari.
d) Ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări
terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate
direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi
funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor
cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) Ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul
celor importate;
f) Ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de
mărfuri.
Codul CAEN vizat de Se verifica daca activitatile/produsele/serviciile propuse prin
investitie a fost selectat planul de afaceri, se incadreaza in codul CAEN selectat de
7 corespunzator
si
se solicitant.
potriveste cu activitatea
propusa
Solicitantul isi propune Se vor verifica planul de afaceri si declarația de eligibilitate
7 crearea a minim 1 locuri de
munca?
Notă: În cazul în care oricare dintre criterii/subcriterii va fi bifat cu NU, planul de afaceri va fi respins.

Nume Prenume Evaluator
Semnătura
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