Investim în dezvoltare durabilă
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”
Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”
Titlu proiect: „START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în Regiunea de Sud Est a României
prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol”
Nr. contract: POCU/82/3/7/104450
Cod SMIS 2014+: 104450

ERATA NR. 1 DIN 22.10.2018 LA
METODOLOGIA DE EVALUARE SI SELECTIE a planurilor de afaceri
finanțate în cadrul proiectului „START Antreprenorial-Măsuri integrate
de antreprenoriat în Regiunea de Sud Est a României prin susținerea
întreprinderilor cu profil non-agricol- POCU/82/3/7/104450

1. Se modifica Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri finanțate
în cadrul proiectului „START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în
Regiunea de Sud Est a României prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol- POCU/82/3/7/104450 dupa cum urmeaza:
Varianta initiala publicata pe 15.10.2018

Varianta modificata pe 22.10.2018

Capitolul X. Organizarea și desfășurarea
Concursului de planuri de afaceri

Capitolul X. Organizarea și desfășurarea
Concursului de planuri de afaceri

10.2 Procedura de selecție

10.2 Procedura de selecție

Termenul limită până la care se pot
transmite și înregistra propunerile de
planuri de afaceri, împreună cu
formularele care le însoțesc conform
prezentei metodologii, este data de 28
octombrie 2018, ora 00:00.

Termenul limită până la care se pot
transmite și înregistra propunerile de
planuri de afaceri, împreună cu
formularele care le însoțesc conform
prezentei metodologii, este data de 28
octombrie 2018, ora 23:59.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României
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10.2 Procedura de selecție

Înscrierea în concurs se va finaliza prin
completarea planului de afaceri și a
anexelor
obligatorii
și
depunerea
acestora, semnate, în plic închis și
sigilat, în format fizic, la următoarele
adrese:
Solicitant:
UNIUNEA
NATIONALA
A
TUTUROR STUDENTILOR DIN ROMANIA
Adresa: Strada Zinca Golescu nr. 36,
Localitatea: Municipiul Bucuresti, Cod
postal: 060242, Judetul: Bucuresti, Tara:
România
Partener 1: ASOCIATIA PENTRU SPRIJIN ÎN
DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE INCLUZIUNE,
RESPONSABILITATE,
COOPERATISTA, ANTREPRENORIAT SOCIAL
Adresa: Strada Inginer Dumitru Ivanov nr.
6, IBEROM BUSINESS CENTER, Localitatea:
Municipiul Tulcea, Județul: Tulcea, Tara:
România

Înscrierea în concurs se va finaliza prin
depunerea tuturor documentelor (
Anexe 1-7 si/sau Anexe 1-8 (dupa caz)),
semnate, în plic închis și sigilat, în
format fizic, la sediul solicitantului:
Solicitant: UNIUNEA NATIONALA A
TUTUROR STUDENTILOR DIN ROMANIA
Adresa: Strada Zinca Golescu nr. 36,
Localitatea: Municipiul Bucuresti, Cod
postal: 060242. Tel: 0737.514.530
Judetul: Bucuresti, Tara: România
Documentele transmise în format fizic
vor fi întru totul identice cu varianta
electronică trimisă anterior pe adresa
de email startafaceriitale@gmail.com

Partener 2: ASOCIATIA "CENTRUL DE
INFORMARE
SI
DOCUMENTARE
PTR.
INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE
DURABILA BRAILA"
Adresa: Str. Aleea Centrala, Municipiul
Brăila, județul Brăila, Tara: România
Documentele transmise în format fizic
vor fi întru totul identice cu varianta
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electronică trimisă anterior pe adresa de
email startafaceriitale@gmail.com
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Lista documente pentru persoanele care
AU absolvit cursul de competențe
antreprenoriale în cadrul proiectului:










Anexa 1 - Cerere de inscriere la
concursul de selecție a planurilor de
afaceri în cadrul proiectului Start
Afacerii Tale
Anexa 2- Plan de afacere. Planul de
afaceri va respecta întocmai
modelul prevăzut
Bugetul proiectului –Anexa 3 și
Proiecția veniturilor și cheltuielilor
planului de afacere- Anexa 4, în
format Excel. Bugetul va cuprinde
exclusiv costurile eligibile în cadrul
ajutorului de minimis, așa cum sunt
acestea prevăzute în capitolul IX.
Bugetul va conține costuri inclusiv
TVA.
Anexa 5 - Declarație de luare la
cunoștinta
Anexa 6 – Declarație pe propria
răspundere și de sustenabilitate
Anexa 7- Declarație de eligibilitate
Anexa 8 - Lista coduri CAEN aferente
activităţilor care sunt eligibile la
finanţare în cadrul proiectului

Lista documente pentru persoanele
care AU absolvit cursul de competențe
antreprenoriale în cadrul proiectului:










Anexa 1 - Cerere de inscriere la
concursul de selecție a planurilor
de afaceri în cadrul proiectului
Start Afacerii Tale
Anexa 2- Plan de afacere. Planul
de afaceri va respecta întocmai
modelul prevăzut
Bugetul proiectului –Anexa 3 și
Proiecția veniturilor și cheltuielilor
planului de afacere- Anexa 4, în
format Excel. Bugetul va cuprinde
exclusiv costurile eligibile în
cadrul ajutorului de minimis, așa
cum sunt acestea prevăzute în
capitolul IX. Bugetul va conține
costuri inclusiv TVA.
Anexa 5 - Declarație de luare la
cunoștinta
Anexa 6 – Declarație pe propria
răspundere și de sustenabilitate
Anexa 7- Declarație de eligibilitate
Copie conform cu originalul după
actul de identitate/cartea de
identitate a participantului
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Anexa 9- Grilă de evaluare și
acordare a punctajelor
Copie conform cu originalul după
actul de identitate/cartea de
identitate a participantului
Dovada absolvirii programului de
formare profesionala in cadrul
proiectului (Diploma/Adeverinta)



Dovada absolvirii programului de
formare profesionala Competente
Antreprenoriale
in
cadrul
proiectului (Certificat/Adeverinta)
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Lista documente pentru persoanele care
NU au participat la programul de formare
antreprenoriala în cadrul proiectului.
Acestea
vor
depune
suplimentar
(obligatoriu) următoarele documente
necesare încadrării în grupul țintă,
conform Metodologiei de selecție:

Persoanele care NU au absolvit cursurile
de formare antreprenorială Competente
antreprenoriale în cadrul proiectului vor
depune SUPLIMENTAR (pe langa Anexele
1-7, mentionate anterior) următoarele
documente necesare încadrării în grupul
țintă

● Anexa 1- Cerere de inscriere
● Anexa 2- Declaratie apartenenta
Grup Tinta
● Anexa 3 - Acord de utilizare a datelor
personale
● Anexa 4 - Angajament de a respecta
conditiile proiectului si de a urma
activitatile care ii revin in situatia
selectarii
● Anexa 5- Declaratie pe propria
raspundere ca nu beneficiaza de
dubla finantare
● Anexa 6- Scrisoare de intentie

● Anexa 1- Cerere de inscriere
● Anexa 2- Declaratie apartenenta
Grup Tinta;
 Documente
suport
(adeverințe - în original;
copii - certificate „conform
cu originalul”) care atesta
incadrarea intr-o categorie
de grup tinta eligibil :
- Angajat (inclusiv persoană
care desfășoară activități
independente)
- Șomer
- Persoană inactivă (student,
pensionar, persoană casnică,
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● Anexa 8 - Formularul de înregistrare
individuală a participanților la
operațiunile finanțate prin POCU
2014-2020
● Copie conform cu originalul dupa:
cartea
de
identitate/buletin,
certificat de nastere, certificat
casatorie(dupa caz), act studii,
dovada apartenentei a unei categorii
din grupul tinta
● CV in format Europass
● Dovada absolvirii a unui curs
acreditat
de
competente
antreprenoriale
(diploma
sau
adeverinta)

●
●

●

●
●

●

●
●

persoană întreţinută de alte
persoane etc.)
Anexa 3 - Acord de utilizare a
datelor personale
Anexa 4 - Angajament de a respecta
conditiile proiectului si de a urma
activitatile care ii revin in situatia
selectarii
Anexa 5- Declaratie pe propria
raspundere ca nu beneficiaza de
dubla finantare
Anexa 6- Scrisoare de intentie
Anexa 8 - Formularul de înregistrare
individuală a participanților la
operațiunile finanțate prin POCU
2014-2020
Copie conform cu originalul dupa:
cartea
de
identitate/buletin,
certificat de nastere, certificat
casatorie(dupa caz), act studii
CV in format Europass
Dovada absolvirii a unui curs
acreditat
de
competente
antreprenoriale
(diploma
sau
adeverinta)

7.2.
După obținerea finanțării și 7.2.
După obținerea finanțării și
înființarea întreprinderii, beneficiarii
înființarea întreprinderii, beneficiarii
ajutorului de minimis au următoarele
ajutorului de minimis au următoarele
obligații:
obligații:
a) crearea a minimum 2 locuri de muncă
în cadrul afacerii sprijinite. Locurile
de muncă nou create vor fi menținute

a) crearea a minimum 2 locuri de
muncă în cadrul afacerii sprijinite.
Locurile de muncă nou create si
specificate în planul de afaceri
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pe o perioadă de 6 luni de la
terminarea proiectului.
Atenție!!! Locurile de muncă trebuie
menținute și ocupate;

selectat vor fi menținute pe o
perioadă de cel puțin 6 luni după
finalizarea investiției;
Atenție!!! Locurile de muncă trebuie
menținute și ocupate;

2. Se modifica Anexa 9- GRILĂ EVALUARE ȘI ACORDARE A PUNCTAJELOR dupa cum
urmeaza:
Varianta initiala publicata pe 15.10.2018
Studii/Specializări cu impact asupra afacerii propuse
C

3

Pregătire
în
domeniul
antreprenorial
(diploma/calificare) și/sau experienţă în
domeniu pentru CAEN-ul pentru care solicită
finanțare*

20

*Experiența profesională a solicitantului (acționarul majoritar) este relevantă pentru
activitățile și nivelul de complexitate ale proiectului.

Varianta revizuita publicata pe 22.10.2018
Studii/Specializări cu impact asupra afacerii propuse
C

3

Pregătire
în
domeniul
(certificat/calificare)

antreprenorial

10

4

Experienţă în domeniu pentru CAEN-ul pentru
care solicită finanțare*

10

*Experiența profesională a solicitantului (acționarul majoritar) este relevantă pentru
activitățile și nivelul de complexitate ale proiectului.
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Toate celelalte prevederi ale metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de
afaceri finanțate în cadrul proiectului „START Antreprenorial-Măsuri integrate de
antreprenoriat în Regiunea de Sud Est a României prin susținerea întreprinderilor cu
profil non-agricol- POCU/82/3/7/104450 rămân neschimbate.
4. Modificările operate nu afectează în niciun fel aplicațiile transmise deja până la
data publicării prezentei erate.
Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri în varianta revizuită
poate fi accesată pe pagina web: http://startafaceriitale.ro , Sectiunea Finantare.
Data publicării pe site:
22.10.2018
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