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Anexa 4
DECLARATIE DE ELIGIBILITATE

Subsemnata/ul: ___________________________________________________________________,
Domiciliat/ă

în

localitatea

________________________________,

strada

_____________________________, Nr. ______, Bl. ______, Scara _______, Et. _______, Ap.
________, Județul ______________________________, legitimat(ă) cu C.I./Pașaport Seria ________,
Nr. ________________, eliberat de _______________________, la data _______________, având
CNP ______________________________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul
Penal, declar pe propria răspundere că:
A. Voi depune Cererea de înscriere in competiție pentru planul de afaceri cu titlul
”……………………………………………………….”, din care această declarație face parte
integrantă, în cadrul proiectului „Comunitatea marginalizata Plevna-Dorohoi – program integrat
de măsuri de interventie (CMP-Dh)”, în calitate de solicitant/aplicant/candidat.
B. Declar ca dețin capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv de a asigura:
 finanţarea cheltuielilor eligibile care depășesc valoarea finantarii, daca este cazul;
 finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, daca este cazul;
C. Ca viitor reprezentant legal al întreprinderii ce se va înființată dacă planul de afaceri va fi selectat
în cadrul concursului, declar:
- nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească
definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;
- nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă,
corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor
financiare ale Comunității Europene;
- nu am fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei
Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii,
aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare
aferentă;
D. Voi avea calitatea de asociat unic sau asociat majoritar și administrator în cadrul întreprinderii
care se va înființa cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul „Comunitatea marginalizata
Plevna-Dorohoi – program integrat de măsuri de interventie (CMP-Dh)”,
E. Mă angajez ca la data semnării contractului de subvenție nu voi avea calitatea de asociat
majoritar în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
F. Nu am/voi avea calitatea de asociat în cadrul altei întreprinderi care se va înființa cu ajutorul de
minimis acordat prin proiectul „Comunitatea marginalizata Plevna-Dorohoi – program integrat de
măsuri de interventie (CMP-Dh)”,
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G. Declar faptul ca prezenta idee de afacere/plan de afacere nu a mai beneficiat de finanțare din
alte surse nerambursabile;
H. Depun un singur plan de afaceri în cadrul competiții de planuri de afaceri
I. Întreprinderea care se va înființa în cadrul proiectului „Comunitatea marginalizata Plevna-Dorohoi
– program integrat de măsuri de interventie (CMP-Dh)”, va fi legal constituită și își va desfășura
activitatea pe teritoriul României
J. Investiția ce face obiectul Planului de afaceri nu a fost demarată (ex. nu a fost dată o comandă
fermă de bunuri) înainte de depunerea dosarului Planului de afaceri și nu va fi demarată înaintea
încheierii contractului de subvenție în cadrul proiectului „Comunitatea marginalizata PlevnaDorohoi – program integrat de măsuri de interventie (CMP-Dh)”,
K. Mă oblig să respect condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice Dezvoltare
Locala Integrata (DLI 360) in comunitatii marginalizate”, respectiv:
- angajarea a minimum 1 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis cel târziu
în termen de 3 luni de la înființarea întreprinderii;
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 12 luni
pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de 6 luni, în care să asigur continuarea funcționării
afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.
L. Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, oricând pe perioada procesului de
evaluare, selecție și contractare, dosarul Planului de afaceri va fi respins.
M. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea
condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului vor fi aduse la cunoștința
Administratorului schemei de antreprenoriat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea
la cunoștință a situației respective.
N. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea proiectului, a Planului de afaceri sau a
oricăror elemente care au stat la baza verificării respectării condițiilor de acordare a finanțării,
este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în
vigoare.
O. Îmi rezerv dreptul de a implementa proiectul, în cazul unor întârzieri, în condițiile rambursării
ulterioare a cheltuielilor eligibile.
P. Am luat la cunoștință că prezenta schemă de minimis nu se aplică:
- ajutoarelor 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 piețelor în sectorul produselor pescărești şi de acvacultură,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
- ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției
primare de produse agricole;
- ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi
comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor
în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
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• atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către
producătorii primari;
- ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre,
respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării şi
funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
export;
- ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
- ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Semnătura: ____________________________
Data: __________________________

