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Conditii de eligibilitate
pentru participantii la concursul de planuri de afaceri

Pot beneficia de prevederile prezentului apel persoanele fizice (someri, persoane
inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii
de noi locuri de munca) care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de
eligibilitate/conditii:
a)
intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban.
Afacerile/intreprinderile vor fi infiintate dupa procesul de selectie a planurilor de
afaceri de catre antreprenorii selectati;
b)
isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in regiunea de
implementare Sud-Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea);
c)
au capacitate deplina de exercitiu;
d)
participa la programul de formare antreprenoriala din cadrul prezentului apel;
e)
finalizeaza programul de formare antreprenoriala prin participarea la
examenul final si obtin certificatul de absolvire;
f)
participa la concursul de planuri de afaceri organizat de finantator;
g)
nu au participat la activitatile de formare antreprenoriala, dar care se
incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile, in limita locurilor disponibile;
h)
nu au calitatea de asociati majoritari in structura altor societati comerciale
infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, la data semnarii contractului de subventie;
i)
nu au calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in
cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program;
j)
afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula in cadrul unor
intreprinderi, asa cum sunt acestea definite in art. 2, alin. 1 si 2 din Legea nr.
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346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,
cu modificarile si completarile ulterioare;
k)
intreprinderile nou infiintate vor avea sediul social si, dupa caz, punctul/
punctele de lucru in mediul urban, in regiunea Sud-Est;
l)
in cazul in care planul de afaceri depus va fi propus spre finantare, isi ia
angajamentul de a mentine investitia finantata in cadrul schemei de ajutor de
minimis pentru o perioada de cel putin 3 ani dupa finalizarea investitiei cuprinsa in
planul de afaceri selectat si se obliga sa mentina locurile de munca create si
specificate in planul de afaceri selectat o perioada de cel putin 6 luni dupa
finalizarea investitiei;
m)
isi ia angajamentul ca, in cazul in care planul de afaceri depus in cadrul
concursului va fi declarat castigator, in maximum 12 zile lucratoare, sa faca toate
demersurile de infiintare a intreprinderii, din domeniile eligibile in cadrul schemei
de minimis, in acord cu planul de afaceri propus si cu prezentele criterii;
n)
nu este angajat al nici unuia dintre partenerii implicati in proiect (Uniunea
Nationala a Tuturor Studentilor din Romania, „Centrul de Informare si Documentare
pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila, Braila si Asociatia pentru sprijin
in dezvoltarea economiei sociale – incluziune, responsabilitate, cooperatista,
antreprenoriat social - IRCAS, Tulcea), si nici nu este ruda sau afin, pana la gradul 2
inclusiv, al unor angajati ai partenerilor implicati in proiect;
o)
nu a avut incheiate contracte de munca/prestari servicii/drepturi de autor in
cadrul prezentului proiect.
!!! Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat
la programul de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea
depasi 10% din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate
in cadrul proiectului. Regula este primul venit-primul servit.
!!! Persoanele si planurile de afaceri care nu indeplinesc toate conditiile de
eligibilitate vor fi declarate respinse.
!!! In cadrul concursului de planuri de afaceri, o persoana poate depune un singur
plan de afaceri.
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