Investim in dezvoltare durabila
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 3: „Locuri de munca pentru toti”
Obiectivul specific 3.7 „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana”
Titlu proiect: „START Antreprenorial-Masuri integrate de antreprenoriat in Regiunea de Sud Est a Romaniei
prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol”
Nr. contract: POCU/82/3/7/104450
Cod SMIS 2014+: 104450

Conditii de eligibilitate
pentru beneficiarii schemei de minimis
Pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta schema intreprinderile (nou
infiintate) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)
sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania. In
scopul indeplinirii acestei conditii, persoanele selectate in cadrul Concursului de
planuri de afaceri vor intreprinde demersurile pentru infiintarea intreprinderilor
astfel incat acestea sa fie constituite sub forma de entitati cu personalitate juridica.
Termenul pentru indeplinirea formalitatilor legale de constituire a intreprinderilor
este de maximum 12 zile lucratoare de la data anuntarii rezultatelor Competitiei;
b)
intreprinderile nou infiintate vor avea sediul social si, dupa caz, punctul/
punctele de lucru in mediul urban, in regiunea Sud-Est.
c)
reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus in ultimii 3 ani unei
condamnari pronuntate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila,
din motive profesionale sau etic-profesionale;
d)
reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in
organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor
financiare ale Comunitatii Europene;
e)
reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
f)
este direct responsabil de pregatirea si implementarea planului de afaceri si
nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
g)
nu a fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de
minimis a Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in care a
facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost
integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
h)
valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intreprinderea
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unica pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in
curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu
prevederile prezentei scheme, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 Euro
(100.000 Euro in cazul intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in
contul tertilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma
ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este
finantat din surse nationale sau comunitare.
!!! Administratorii schemelor de antreprenoriat vor acorda intreprinderilor
mentionate la art. 7 ajutoare de minimis in baza unor contracte de subventie.
!!! Contractul de subventie se incheie intre administratorul
antreprenoriat si fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis
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