PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona
urbană
Titlul proiectului: START BUSINESS – Români din Grecia
Contract nr. POCU/89/3/7/ID 107542

Anexa 1
Număr de înregistrare
- se alocă și se completează de către Euro Best Team
Data și ora primirii dosarului de către Euro Best Team
- se completează de către Euro Best Team
Numărul total de pagini dosar (inclusiv Planul de
afaceri)
- se completează de către Euro Best Team
Numărul total de pagini al Planul de afaceri
- se completează de către Euro Best Team

CERERE DE ÎNSCRIERE ȘI ÎNREGISTRARE PLAN DE AFACERI ÎN CONCURSUL DE
PLANURI DE AFACERI
Subsemnatul/a (numele și prenumele) ……………………………………….................., telefon
……………………..……., e-mail ................................................................................................,
solicit înscrierea mea în Concursul de planuri de afaceri al proiectului START BUSINESS - Români
din Grecia.
Prin prezenta vă înaintez Planul de afaceri împreună cu documentele solicitate în cadrul Metodologiei
de jurizare a Planurilor de afaceri din cadrul proiectului START BUSINESS - Români din Grecia.
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Precizez că am luat la cunoștință despre informațiile cuprinse în Metodologia de jurizare a planurilor
de afaceri, Schema de ajutor de minimis “Diaspora Start Up”, Ghidul_Solicitantului_3.7_“Diaspora
Start UP“ și sunt de acord cu acestea.
Tabelul de mai jos se completează de către candidatul la Concursul Planurilor de afaceri
Numărul total de pagini dosar (inclusiv Planul de
afaceri)
Numărul total de pagini al Planul de afaceri
Absolvent cursuri competențe antreprenoriale din
cadrul proiectului START BUSINESS - Români din
Grecia - ID 107542 (trebuie să încercuiți răspunsul în
care vă încadrați)



DA



NU



Șomer



Persoană inactivă



Angajat



Persoană

Ocupație (trebuie să încercuiți răspunsul în care vă
încadrați)

care

independentă
Domiciliu (localitate și județ)
Reședința (localitate și județ)
Sediul social al întreprinderii ce se va înființa (localitate
și județ)
Forma juridică a întreprinderii ce se va înființa
Codul CAEN principal aferent afacerii
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Activitatea principală a întreprinderii (descrierea
codului CAEN)

Codurile CAEN secundare ale afacerii
Activitățile secundare ale întreprinderii (descrierea
codurilor CAEN)

Ideea de afacere (descrieți ideea de afaceri)

Valoarea ajutorului de minimis solicitat în planul de
afaceri (lei)
Domeniul în care este propus planul de afaceri
corespunde cu experiența/ studiile declarate la



DA

înregistrarea în proiect de către Candidatul la concurs



NU

(trebuie să încercuiți răspunsul în care vă încadrați)

Nume, Prenume

Data,

_____________________________

_________________________

Semnătura
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