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Anexa 9

GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PLANULUI DE AFACERI

Plan de afaceri (indicativ înregistrare)_____________Nume solicitant _____________________________
Nr.
crt.

Criterii

CRITERII DE CONFORMITATE
1. Dosarul planului de afaceri a fost depus în termen
2.

Solicitantul a absolvit un curs curs de Competențe
Antreprenoriale în cadrul proiectului ID 140127

3.

Solicitantul NU a participat la un curs de Competențe
Antreprenoriale în cadrul proiectului ID 140127

4.

Dosarul planului de afaceri cuprinde toate
documentele obligatorii comune:
1. Opis
2. Plan de afaceri (Anexa 1)
3. Buget și proiecții financiare (include foile de
calcul: 1. Buget, 2. Echipamente, utilaje si softuri, 3.
Cheltuieli cu resursa umana, 4. Cheltuieli materiale
si obiecte de inventar, 5. Utilități si Altele, 6.
Venituri, 7. Cash flow) (Anexa 2)
4. Declarație eligibilitate privind asigurarea
condițiilor de participare la concurs (Anexa 3);
5. Declarație asigurare sustenabilitate și cerințe
schemă minimis (Anexa 4)
6. Copie după cartea de identitate a solicitantului;
Pentru solicitantul din publicul larg (nu a participat la
curs de CA în cadrul proiectului 140127) dosarul planului
de afaceri cuprinde în plus documentele obligatorii cate
atestă eligibilitatea:
1. Formularul de identificare a grupului ţintă
(Anexa 8)(original)
2. Adeverință (original) din care să reiasă că se
încadrează în una din categoriile de grup țintă
eligibil (studenți minim anul 2, masteranzi,
doctoranzi, cursanți în colegii de învățământ
superior-minim anul 2 )
3. Acord de utilizare a datelor personale (Anexa 6)

5.

Nu
Document în care DA NU este
se verifică criteriul
cazul

Criteriul
Observații necesită
evaluator clarificări

Registru de
înregistrare PA
Registrul de
evidență al
cursanților
Registrul de
evidență al
cursanților

Plan de afaceri și
anexe

Plan de afaceri și
anexe
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4. Diploma curs autorizat ANC de competente
antreprenoriale
6. Documentele dosarului planului de afaceri respectă
formatele standard anexate metodologiei de concurs?
7. Planul de afaceri a fost trimis și în varianta electronică și
documentele corespund cu cele în varianta listată pe
hârtie?
CRITERII DE ELIGIBILITATE
Solicitantul se încadrează în una din categoriile ce
constituie grupul țintă eligibil al proiectului:
- Student - înmatriculat în cel puțin în anul 2 de
studii de licență
- Masterand
- Doctorand
- Cursant înmatriculat în colegiile organizate in
instituțiilor de învățământ superior, cel puțin
anul 2 de studii.
9. Solicitantul are reședința sau domiciliul în mediul rural
sau în cel urban, într-unul dintre județele regiunii SudVest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.
10. Forma de constituire a întreprinderii care se dorește a
fi înființată se încadrează în una din categoriile definite
în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004
11. Sediul social al întreprinderii ce va fi înființată și, după
caz, punctul/punctele de lucru, declarate în planul de
afaceri sunt localizate NUMAI în regiunea Sud Vest
Oltenia (într-unul dintre județele Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj
sau Mehedinți).

Dosar transmis
(colet)
Varianta
electronică

8.

12. Planul de afaceri vizează crearea a cel puțin 3 locuri de
muncă, dintre care minim 1 loc de muncă pentru
solicitantul planului de afaceri
13. Valoarea planului de afaceri nu depășește 290.610 lei?

Plan de afaceri/
Documente de
înregistrare în
grupul țintă

Documente de
eligibilitate/
CI
Plan de afaceri

Plan de afaceri

Plan de afaceri
Buget

14. Planul de afaceri vizează DOAR domenii de activitate
(CAEN) eligibile conform prevederilor Schemei de
ajutor de minimis INNOTECH STUDENT.
15. Planul de afaceri nu se adresează activităților economice
enumerate la art.5, alin.(2) din Schema de ajutor de
minimis INNOTECH STUDENT aprobată prin Ordinul nr.
654/22.05.2020

Anexa 5
Lista codurilor
CAEN eligibile
Plan de afaceri /
Schema de
minimis
INNOTECH
STUDENT
16. Planul de afaceri asigură funcționarea întreprinderii pe o Plan de afaceri
perioada de minim 18 luni de la semnarea contractului Anexa 4 de subvenție (din care 12 luni perioada de
Declarație
implementare a planului de afaceri, 6 luni perioada de
sustenabilitate și
sustenabilitate obligatorie)
îndeplinire
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cerințe ale
Schemei de
minimis
17. Declarația de eligibilitate privind asigurarea condițiilor
de participare la concurs (Anexa 3) este completată,
bifată, semnată în original și datată?

18. Declarația de sustenabilitate și asigurarea condițiilor
schemei de minimis (Anexa 4 ) este completată, bifată,
semnată în original și datată?

19. Solicitantul îsi asumă calitatea de reprezentant legal și
cea de asociat majoritar pentru întreprinderea ce se va
înființa

20. Solicitantul își asumă și calitatea de administrator, dacă
este cazul, pe întreaga perioadă a contractului de
subvenție (în cazul firmelor înființate în baza Legii
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care au mai mult de 1 asociat)

Anexa 3 –
Declarație
eligibilitate
privind asigurarea
condițiilor de
participare la
concurs
Anexa 4 Declarație
sustenabilitate și
îndeplinire
cerințe ale
Schemei de
minimis
Plan de afaceri
Anexa 4 Declarație
sustenabilitate și
îndeplinire
cerințe ale
Schemei de
minimis
Plan de afaceri
Anexa 4 Declarație
sustenabilitate și
îndeplinire
cerințe ale
Schemei de
minimis
DA NU

Planul de afaceri îndeplinește criteriile de conformitate si eligibilitate

Responsabil verificare conformitate PA
(Nume, semnătura)

Data:
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