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I.

ASPECTE GENERALE ȘI CONTEXT

Prezenta metodologie stabilește regulile de organizare și desfășurare a concursului de
planuri de afaceri depuse în cadrul proiectului cu titlul ”START BUSINESS - Români din
Grecia” și număr de contract: POCU/89/3/7/107542, implementat de S.C. Euro Best
Team S.R.L în parteneriat cu Asociația Culturală Româno-Elenă Armonia și Apopsi A.E.

Metodologia este elaborată în conformitate cu prevederile:
a. Contractului de finanțare POCU/89/3/7/107542, încheiat între Ministerul
Fondurilor Europene, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud
Muntenia

și S.C. Euro Best Team S.R.L., respectiv a Cererii de finanțare

aferente,
b. Prevederilor din Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020,
c. Prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor
date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date cu
modificările și completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții
private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr.
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506/2004, şi se va desfășura în conformitate cu prezenta Metodologie de
jurizare a planurilor de afaceri.
3
d. Prevederilor din Ghidul solicitantului – conditii specifice ”Diaspora Start-up”.
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți,
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și
sprijinirea mobilității lucrătorilor,
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și
înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor
întreprinderi mici și mijlocii inovatoare,
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu
profil nonagricol din zona urbană aprobat conform Ordinul nr.2043/2016,
(Anexa1) privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Diaspora Start Up " cu
respectarea prevederilor legislației europene și naționale în materie.
e. Schema de minimis ”Diaspora Start Up”
f. Cererea de finanţare a proiectului START BUSINESS - Români din Grecia,
Contract nr. POCU/89/3/7/ID 107542

Metodologia urmărește atingerea obiectivului general al proiectului ”START BUSINESS Români din Grecia” ID 107542 și anume:
 creșterea gradului de ocupare prin crearea și ocuparea a 50 de noi locuri de
muncă în urma înființării a 25 de noi intreprinderi cu profil nonagricol în zonele
urbane din regiunile slab dezvoltate din România. Proiectul propune o abordare
integrată și direct orientată spre nevoile comunității prin încurajarea
antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de
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întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană de către persoanele fizice (de
ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează
o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) asigurând dobândirea de
abilități antreprenoriale și resursele financiare necesare începerii afacerii.

Metodologia își propune să abordeze o informare cât mai amplă a persoanelor
participante la activitățile proiectului și să trateze cele mai importante aspecte din
organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri în condițiile respectării
egalității de șanse, de gen, nediscriminării. Regulile stabilite prin prezenta
metodologie sunt obligatorii pentru toți participanții la concursul de planuri de afaceri
și nu exonerează nicio persoană participantă de obligația cunoașterii și respectării
acesteia.
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri va fi disponibilă în mod gratuit oricărui
solicitant,

poate

fi

consultată

şi

descărcată

de

pe

site-ul

proiectului

http://diasporagrecia.ro/concurs-planuri-de-afaceri/.

II.

BUGETUL ȘI NUMĂRUL ESTIMAT DE
BENEFICIARI AI SCHEMEI DE MINIMIS



Valoarea totală alocată pentru
prin

intermediul

acestui

ajutorul de minimis care va fi acordat

proiect POCU/89/3/7/107542

4,453,000.00 lei.
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Numărul estimat

de beneficiari

ai

ajutorului

de

minimis în

cadrul

prezentului proiect este de 25 de întreprinderi.


Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat fiecărei întreprinderi nouînființate este de până la 178.120,00 lei, reprezentând 100%

din totalul

cheltuielilor eligibile.


Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție.

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
a) O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a
fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de
subvenție încheiat.
b) O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de
minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat
din activitatea curentă, în termenul de 12 luni de la începerea activității,
venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în
care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.
Valoarea cheltuielilor din planul de afaceri poate depăși valoarea maximă a ajutorului
financiar nerambursabil de 178.120.00 lei însă subvenția acordată se limitează la
acest plafon maxim.
Sumele care depășesc valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil sunt
considerate ca fiind contribuția proprie a beneficiarului pentru implementarea planului
de afaceri, în cazul unei investiții mai mari decât plafonul maxim.
În cazul în care planul de afaceri depășește plafonul maxim de 178,120.00 lei,
Beneficiarul va indica sursa proprie suplimentară de finanțare din care va susține
achizițiile.
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Activitățile eligibile ce fac obiectul Schemei de ajutor de minimis de mai sus vor fi
finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de subvenție încheiat
între Administratorul schemei de minimis și Beneficiarul ajutorului de minimis.
Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie
efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de
sustenabilitate, Beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării
afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.
Beneficiarii de ajutor de minimis vor permite publicarea pe pagina de internet
a Ministerului Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Progamul
Operațional

Capital

Uman, la

adresa

http://www.fonduri-ue.ro

a informațiilor

privind activitățile finanțate din ajutorul de minimis acordat.

III. ORGANIZAREA ETAPEI DE SELECȚIE A
PLANURILOR DE AFACERI

Etapa de selecție a planurilor de afaceri este organizată și implementată de către S.C.
Euro Best Team S.R.L., în calitate de Beneficiar al proiectului POCU/89/3/7/107542,
în parteneriat cu Asociația Culturală Româno-Elenă Armonia și Apopsi A.E.
NOTĂ!!! Prezenta etapă de selecție a planurilor de afaceri se desfășoară numai în
limba română.
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III.1 Criteriile de eligibilitate pentru candidații la etapa de selecție a
planurilor de afaceri

7

Participanții la etapa de selecție a planurilor de afaceri trebuie să îndeplinească
criteriile de eligibilitate în conformitate cu Orientările privind accesarea finanțărilor în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Ghidului solicitantului
condiții specifice ”Diaspora Start Up” și Schema de ajutor de minimis ”Diaspora Start
Up”.
Concursul se adresează persoanelor înregistrate în grupul țintă al proiectului care și-au
exprimat în scris dorința de a participa la activitățile proiectului în etapa de informare
și selecție, sau ulterior finalizării cursului și care îndeplinesc condițiile de concurs. Mai
pot participa și persoane care nu au participat la cursul de „Competențe
antreprenoriale” din cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup
țintă eligibile ale proiectului “START BUSINESS - Români din Grecia”. Numărul de
planuri de afaceri depuse de persoane care nu au participat la programul de formare
antreprenorială din cadrul proiectului nu va putea depăși 30% din totalul de
persoane.
Persoanele eligibile pot fi persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au
un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:


intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban,



își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai
puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia. Dovada domiciliului și a reședinței se
face cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate. Dovada reședinței - în
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conformitate cu art. 88 Cod Civil reședința persoanei fizice este în locul unde își
are, declară, locuința secundară,
8


au vârsta de minimum 18 ani,



posedă cetățenia română,



fac dovada domiciliului sau rezidenței in străinătate (Grecia) în ultimele 12 luni
până la momentul încrierii în grupul țintă,



nu fac parte din categoria tineri NEET”s

(care nu urmează nicio formă de

învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani,


are capacitate deplină de exercițiu,



nu face obiectul unor restricții privind desfășurarea de activități economice
(incompatibilitate, interdicție, cazier fiscal sau juridic etc.),



investiția propusă în planul de afaceri vizează o activitate din cod CAEN eligibil,
prioritar din Strategia Națională de Completivitate (SNC) 2014-2020 (Anexa X),



demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei
societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste
experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin
intermediul programului,

sau
demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract

de muncă

sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze
afacerea vizată în cadrul proiectului,
sau
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demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul
român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții
de învățamânt superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică
absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze
afacerea vizată în cadrul proiectului.
În vederea participării la etapa de selecție a planurilor de afaceri, fiecare participant
este obligat să completeze și să transmită către Beneficiar - S.C. Euro Best Team S.R.L
setul de documente solicitate pentru înscrierea la etapa de selecție a planurilor de
afaceri. Acest set de documente va fi disponibil pe site-ul proiectului la adresa
http://diasporagrecia.ro/concurs-planuri-de-afaceri/.
Fiecare participant poate depune doar un singur plan de afaceri. Vor fi declarate
admise doar propunerile de planuri de afaceri care vor fi completate în conformitate
cu Metodologia de selecție/jurizare a planurilor de afaceri.
NOTĂ: În conformitate cu Ghidul solicitantului condiții specifice ”Diaspora Start
Up”, sunt două categorii de persoane eligibile care pot depune planuri de afaceri:
 Persoane care au un loc de muncă și care urmează să beneficieze de sprijin :
a) angajați,
b) persoane care desfășoară o activitate independentă.
 Persoane fără loc de muncă și care urmează să beneficieze de sprijin :
a) șomeri,
b) persoane inactive.
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III.2. Criterii de eligibilitate ale planurilor de afaceri.
Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minimum
următoarele elemente:
a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri
(obiective,activități, rezultate, indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
c) schema organizatorică și politica de resurse umane;
d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;
f) strategia de marketing;
g) dezvoltare durabilă, inovare socială, tehnologia informației, cercetare;
h) proiecții financiare privind afacerea.

Condiții restrictive:
-

numărul planurilor de afaceri care presupun activități economice, al căror
obiect se încadrează în Secțiunea G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul;
repararea autovehiculelor și motocicletelor (cu excepția Grupei 452 Întreținerea și repararea autovehiculelor), din Nomenclatorul CAEN, nu poate
depăși ponderea maximă de 20% din numărul total al planurilor de afaceri
selectate spre finanțare.

-

Planurile de afaceri care se adresează activităților economice enumerate la art.
5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare,
respectiv:

1.

ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele

pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al
Page 10 of 43
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Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul
produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
11

nr. L 17/21.01.2000;
2.

ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul

producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a
Tratatului CE;
3.

ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul

transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a
Tratatului CE, în următoarele cazuri:
3.1 atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității
produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de
întreprinderile în cauză;
3.2 atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală
către producători primari:
3.2.1 ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state
membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele
destinate înființării

și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor

cheltuieli curente legate de activitatea de export;
3.2.2. ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor importate;
3.2.3. ajutoarele pentru achiziția de vehicule de

NOTĂ:
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 Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane
diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește
descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și
bugetul detaliat.
 Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului
de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la
informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.
 Prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză.

În cadrul procesului de selecție a planurilor de afaceri ce urmează a fi finanțate în
cadrul proiectului se va avea în vedere că cel puțin 10% din planurile de afaceri
finanțate prin intermediul schemei de minimis să propună măsuri ce vor promova
concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii
care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile
finanțate.
Proiectul își propune eliminarea barierelor existente, care limitează accesul
persoanelor cu dizabilități la toate domeniile vieții, prin accesul egal la toate
activitățile adresate grupului țintă. Solicitantul susține crearea de locuri de muncă
pentru persoanele cu dizabilități, prin acordarea unui punctaj superior planurilor de
afaceri care oferă un loc de muncă acestor persoane.
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III.3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A ETAPEI DE SELECȚIE A
PLANURILOR DE AFACERI
Primirea dosarelor de înscriere la etapa de selecție a planurilor de afaceri a
participanților şi a planurilor de afaceri se desfășoară în perioada conform calendarului
ce va fi afișat pe site-ul proiectului si transmis absolveților pe e-mail.
Evaluarea planurilor de afaceri şi selectarea planurilor ce urmează a fi sprijinite
financiar se desfășoară în perioada conform calendarului ce va fi afișat pe site-ul
proiectului si transmis absolveților pe e-mail.
Publicarea

rezultatelor

se

va

face

pe

site-ul

proiectului

http://diasporagrecia.ro/concurs-planuri-de-afaceri/ .
Depunerea și rezolvarea contestațiilor se va desfășura conform calendarului ce va
fi afișat pe site-ul proiectului si transmis absolveților pe e-mail.
Publicarea rezultatelor contestațiilor, dacă este cazul, și a listei finale a planurilor
de afaceri selectate pentru subvenționare, se va face pe site-ul proiectului
http://diasporagrecia.ro/concurs-planuri-de-afaceri/.
Înființarea întreprinderilor noi pe baza planurilor de afaceri selectate ca urmare a
etapei de selecție a planurilor de afaceri se va desfășura conform calendarului
proiectului și care va fi transmis pe e-mail tuturor câștigătorilor concursului de planuri
de afaceri.
Candidații ale căror planuri de afaceri au fost selectate vor fi invitați la sediul
beneficiarului, respectiv partenerilor, pentru semnarea unui acord de principiu privind
acordarea finanțării urmând ca după înființarea întreprinderii să fie semnate
Page 13 of 43
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acordurilor de finanțare în vederea acordării subvenției de minimis (contract de
subvenție.
14
Decontarea sumelor necesare implementării planurilor de afaceri selectate ca
urmare a etapei de selecție a planurilor de afaceri în conformitate cu prevederile art.
9 din Schema de ajutor de minimis ”Diaspora

Start Up”, se va desfășura conform

contractului de subvenție.
Monitorizarea activității întreprinderilor sprijinite în cadrul schemei de ajutor de
minimis se va desfășura conform contractului de subvenție.

IV. CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

Concursul de planuri de afaceri presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Înscrierea participanților
2. Constituirea comisiilor de evaluare
3. Verificarea criteriilor de eligibilitate și conformitate a planurilor de afaceri
4. Evaluarea tehnică și financiară a planurilor de afaceri
5. Selecția finală

1. Înscrierea și participarea la etapa de selecție a planurilor de afaceri
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1.1. Persoane care au participat la cursurile de formare antreprenorială
organizate în cadrul proiectului si care se încadrează în categoriile de grup țintă
15

eligibile.
Depunerea dosarului de înscriere la Concursul planurilor de afaceri se poate face
în următoarele moduri:
1. pe e-mail: roxana.zavera@eurobestteam.ro (documentele pot fi transmise și
printr-o

aplicație

electronică

de

transfer

fișiere

– exemplu:

www.wetransfer.com)
2. prin serviciul de curierat la adresa: Splaiul Independenței, nr. 287, et.3, sector
6, București – sediul Euro Best Team S.R.L.
3. depunere la sediul Euro Best Team S.R.L.: Splaiul Independenței, nr. 287, et.3,
sector 6, București.
Atenție! Costul cu serviciile de curierat vor fi suportate de Candidatul la concursul
Planurilor de afaceri.
Conținutul dosarului de înscriere la concursul planurilor de afaceri
Planul de afaceri va fi semnat și însoțit de documente justificative privind
fundamentarea bugetului (exemplu de documente justificative: previziuni de vânzări,
buget de cheltuieli eligibile, analiza de piață, oferte de preț etc.)
 Copie

după actul de identitate al candidatului, inclusiv după documentul care

dovedește reședința sau domiciliul acestuia, în cazul în care acesta este diferit
de adresa specificată în actul de identitate
 Dovada

absolvirii

programului

de

pregătire

profesională

în

domeniul

antreprenoriatului (copie după certificatul/diploma de absolvire sau adeverință)
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– Euro Best Team va atașa copie după Certificatul de absolvire la dosarul
participanților la concurs
16
 Anexa

nr. 1 – Cerere de înscriere la concursul de Planuri de afaceri

 Anexa

nr. 2 – Declarație dublă finanțare

 Anexa

nr. 3 – Declarație conflict de interese

 Anexa

nr. 4 – Declarație acord GDPR

 Anexa

nr. 5 – Declarație de angajament

 Anexa

nr. 6 – Declarație pe proprie răspundere

 Anexa

nr. 7 – Plan de afaceri (model obligatoriu)

 Buget
 Previziuni

venituri

1.2. Persoane care NU au participat la cursurile de formare antreprenorială
organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup
țintă eligibile
Dacă aceste persoane fac dovada absolvirii unui program de pregătire profesională în
domeniul antreprenoriatului și vor depune la înscrierea în concursul planurilor de afaceri și
dosarul care să demonstreze eligibilitatea.

Aceste persoane vor completa, pe lângă documentele pentru înscrierea în concursul
planurilor de afaceri și următoarele documente, descrise în cele ce urmează:
1. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate
prin POCU 2014-2020
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2. Cerere de înscriere în cadrul proiectului
3. Acord prelucrarea datelor cu caracter personal si declaratie evitarea dublei
finanțări
4. Declarație statut pe piața muncii
5. Cazier juridic – în perioada de valabilitate
6. CV în limba română în format Europass – semnat pe fiecare pagină
Dosarul trebuie să mai conțină și copie după următoarele documente, semnate pe
fiecare pagină:
 copie

după actul de identitate al candidatului, inclusiv după documentul care

dovedește reședința sau domiciliul acestuia, în cazul în care acesta este diferit
de adresa specificată în actul de identitate;
 copie

după documentele care fac dovada domiciliului sau rezidenței în Grecia în

ultimele 12 luni până la momentul încrierii în grupul țintă – inclusiv traducerile
acestora făcute de un traducător autorizat;
 certificat

de naștere;

 certificat

de căsătorie – dacă numele diferă față de certificatul de naștere/ actele

de studii etc.;
 diplomă
 acte

studii – minim studii gimnaziale;

doveditoare privind statutul pe piața muncii, inclusiv traducerea făcută de un

traducător autorizat;
 documente

care să dovedească experiența antreprenorială, cunoștinte de

specialitate, capacitatea tehnică și profesională în domeniul în care dorește să
deschidă afacerea:
Page 17 of 43
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experiență antreprenorială –documente prin care să demonstrați că ați
înființat o societate comercială în Grecia, în domeniul în care doriți
înființarea afacerii din cadrul proiectului;



experiență specifică – adeverințe, contracte sau alte documente care să
demonstreze experiență în domeniul în care se dorește înființarea
afacerii. Experiența specifică trebuie să fi fost realizată în Grecia;



cunoștințe de specialitate – documente recunoscute de statul român,
care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții
de învățământ superior din Grecia, ori prin alte documente se certifică
absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care se dorește
înființarea afacerii din cadrul proiectului;

Trebuie depuse doar documentele care au legătură directă cu proiectul și traducerile
acestora din limba greacă în limba română făcute de un traducător autorizat.
Candidatul este considerat înscris la etapa de selecție a planurilor de afaceri doar după
confirmarea de către S.C. Euro Best Team S.R.L, printr-un email transmis la adresa
specificată în Cererea de înscriere în etapa de selecție a planurilor de afaceri, a
primirii dosarului de înscriere în termenul stabilit.
La primirea dosarului, acesta va fi înregistrat în Registrul special de înscriere la etapa
de selecție a planurilor de afaceri. Numărul de înregistrare atribuit la înscriere se va
păstra pe toate documentele candidatului pana la finalizarea etapei de selecție a
planurilor de afaceri, inclusiv pe fișierele electronice. Numărul de înregistrare atribuit
la înscriere va fi comunicat candidatului la adresa de mail comunicată de către acesta.
Modalitatea de afișare/comunicare a rezultatelor – rezultatele se vor afișa pe site-ul
proiectului http://diasporagrecia.ro/concurs-planuri-de-afaceri/ și pe adresa de email
a fiecărui participant la concurs.
Page 18 of 43
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Modalitatea de soluționare a contestațiilor – persoanele participante pot depune
contestație la rezultatul obținut în format electronic, pe adresa de e-mail, la adresa
care le va fi comunicată, conform calendarului concursului planurilor de afaceri.

2.

Comisiile de evaluare

Activitatea de evaluare și selecție a planurilor de afaceri va fi realizată de 2
comisii, astfel:


Juriul pentru evaluarea planurilor de afaceri – comisie formată din membri
(evaluatori) dintre care un președinte, care are ca scop evaluarea planurilor de
afaceri în conformitate cu criteriile de evaluare stabilite în Metodologia de
jurizare a Planurilor de afaceri din cadrul proiectul “START BUSINESS - Români
din Grecia”.



Comisia de calitate – comisie numită de Managerul de proiect care analizează
raportările Juriului de evaluare a planurilor de afaceri în vederea respectării
cerinţelor de calitate stabilite în cadrul proiectului.

3. Selecția planurilor de afaceri
În selectarea planurilor de afaceri, juriul va respecta următoarele condiții:
Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se
adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de
ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare, respectiv:
1. ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele
pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în
Page 19 of 43
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sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
2. ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul
producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a
Tratatului CE;
3. ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul
transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a
Tratatului CE, în următoarele cazuri:
3.1.atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a
cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau
introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
3.2. atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau
integrală către producători primari:
3.2.1 ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau
către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate,
ajutoarele destinate înființării

și funcționării unei rețele de distribuție sau

destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
3.2.2. ajutoarele

subordonate

folosirii

mărfurilor

naționale în locul celor

importate;
3.2.3. ajutoarele

pentru

achiziția

de

vehicule

de

transport rutier de

mărfuri.

Numărul planurilor de afaceri care presupun activități economice, al căror
obiect se încadrează în Secțiunea G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul;
repararea autovehiculelor și motocicletelor (cu excepția Grupei 452 Page 20 of 43
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Întreținerea și repararea autovehiculelor), din Nomenclatorul CAEN, nu
poate depăși ponderea maximă de 20% din numărul total al planurilor de
afaceri selectate spre finanțare.

Numărul maxim de persoane care pot beneficia de ajutorul de minimis fără
să fi participat la programul de formare antreprenoriala organizat în cadrul
proiectului nu va depăși 30% din numărul total de persoane beneficiare
de ajutor de minimis din cadrul proiectului.

Juriul va evalua și selecta planurile de afaceri pe baza prezentei metodologii de
selecție a planurilor de afaceri în cadrul unui proces care va viza criteriile menționate
în Grilele de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, respectiv:


Grila de evaluare a eligibilității persoanei (candidatului) și a eligibilității
planului de afaceri - Faza A



Grila de evaluare a planului de afaceri - Faza B.

Doar candidații declarați admiși în conformitate cu criteriile din Grila de evaluare Faza A, trec în faza următoare de evaluare a planurilor de afaceri în conformitate cu
criteriile din Grila de evaluare a planului de afaceri - Faza B.
Doar pentru planurile de afaceri selectate de către acest Juriu se va acorda sprijin
financiar în cadrul proiectului, în etapa a II-a, pentru înființarea întreprinderii, precum
și pentru dezvoltarea acesteia după înființarea afacerii.

3. Verificarea eligibilității candidatului și a planului de afaceri – Faza A.
Page 21 of 43
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Documentele de înscriere și planurile de afaceri se repartizează aleator, în cel mai
scurt timp, către membrii juriului. Aceștia verifică eligibilitatea candidatului din
22

urmatoarele puncte de vedere:
A. Eligibilitatea persoanei și încadrarea în grupul țintă.
A.1 Verificarea depunerii tuturor documentelor solicitate.
A.2 Verificarea eligibilității candidatului. Sunt eligibile doar persoanele care
îndeplinesc criteriile

de

eligibilitate

descrise la capitolu

II.1- din prezenta

metodologie.
Euro Best Team S.R.L. va pune la dispoziție Președintelui juriului toate documentele
necesare verificării participanților la concursul de planuri de afaceri.

B. Eligibilitatea planurilor de afaceri. Planul de Afaceri al întreprinderii nou
înființate respectă Schema de ajutor de minimis ”Diaspora Start Up” .
B.1 Verificarea respectării metodologiei de completare a planului de afaceri.
B.2 Domeniul afacerii afacerea trebuie să fie non-agricolă;
B.3.Localizarea afacerii - întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul
social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, într-una din
regiunile mai puțin dezvoltate ale României.
B.4 Încadrarea afacerii într-un cod CAEN eligibil;
B.5 Afacerea propusă nu se încadrează în activități exceptate conform art.5 din
Schema de minimis Diaspora Start Up;
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Pentru ca o candidatură să fie declarată eligibilă în faza A este obligatoriu ca la
criteriul eligibilitate candidat și eligibilitate plan de afaceri să obțină calificativul
23

ADMIS.
Contestațiile privind evaluarea eligibilității solicitantului și a planului de
afaceri se pot depune numai pentru proiectele care au fost respinse în această etapă a
evaluării, în termenul stabilit în Calendarul concursului, folosind Anexa nr. 12.
Contestațiile se pot depune numai la adresa la care a fost depus inițial dosarul de
înscriere la concursul planurilor de afaceri.
Analizarea contestațiilor se va realiza de către experții administratorului
schemei de ajutor de minimis, alții decât cei care au realizat verificarea inițială a
planului de afaceri. Decizia luată în urma verificării unei contestații este finală,
neexistând posibilitatea de a contesta rezultatul analizei contestației inițial depuse.

4. Evaluarea si selecția planurilor de afaceri - FAZA - B.
Planurile de afaceri ale candidaților declarați ADMIS Faza A de verificarea eligibilității
candidatului și a planului de afaceri intră automat în Faza B de evaluare și selecție a
planurilor de afaceri.
Planul de afaceri al unui candidat va fi distribuit, în mod aleatoriu, de către
Președintele juriului către membrii Juriului.
Juriul va evalua planurile de afaceri supuse procesului de selecție și va acorda de la 0 100 de puncte conform Grilei de evaluare pentru următoarelor elemente:
a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri
(obiective, activități, rezultate, indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
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c) schema organizatorică și politica de resurse umane;
d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
24

e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;
f) strategia de marketing;
g) proiecții financiare privind afacerea;
h) propuneri de măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin
dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea
principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile finanțate;
i) propuneri de activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor. Activități dedicate protecției mediului, eficienței
energetice,

atenuării

schimbărilor

climatice

și

adaptării

la

acestea;

biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor.
j) propuneri de măsuri ce vor promova concret inovarea socială conform
prevederilor Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice Diaspora Start Up;
k) propuneri de măsuri ce vor promova concret implementarea unor soluții TIC în
procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție
de lucrări;
l) propuneri de măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a
dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice;
m) propuneri de măsuri ce vor promova concret egalitatea de șansă și tratament,
combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau
credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de
orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme
orizontale care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020;
n) propuneri pentru promovarea egalității de gen, prin acțiuni specifice ce includ
intervenții ce vizează îmbunătățirea inserției sociale și profesionale atât a
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femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri
dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie romă, cât și a bărbaților – care
vor contribui în mod direct la promovarea egalității de gen;
o) locuri de muncă create;
p) planul de afaceri reflectă realitatea segmentului de piață vizat și este
fundamentat tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona
geografică de implementare a proiectului;
q) eligibilitatea cheltuielilor.
Juriul va verifica dacă există planuri de afaceri identice sau cu grad foarte mare
de asemănare cu unul sau mai multe planuri de afaceri deja depuse, în ceea ce
privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și
bugetul detaliat. În caz că se constată cele de mai sus, planul de afaceri este declarat
RESPINS.
Fiecare plan de afaceri va fi evaluat de către evaluatorii desemnați de
administratorul schemei de minimis, fiecare dintre aceștia urmând a acorda un punctaj
individual, punctajul final al proiectului fiind media aritmetică simplă, rotunjită la
două zecimale, a punctajelor individuale acordate.
Punctajul minim pentru ca un plan de afaceri să fie selectat pentru finanțare este
de 50 de puncte. Dacă există diferențe mai mari de 10 puncte între punctajul cel mai
mare și cel mai mic acordat de evaluatori, președintele comisiei reevaluează planul de
afaceri în cauză.
De asemenea, dacă în urma evaluării planurilor de afaceri, din bugetul
proiectului vor fi tăiate cheltuieli (neeligibile sau nejustificate pentru activitatea
din planul de afaceri) care cumulat au o valoare mai mare de 20% din valoarea
totală a planului de afaceri, atunci acel plan de afaceri va fi respins.
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Pe parcursul procesului de evaluare se pot solicita clarificări, candidatului fiindu-i
transmisă o Scrisoare solicitare clarificări. Candidatul va răspunde la Solicitarea de
clarificări în termenul comunicat prin e-mail. Netransmiterea clarificărilor solicitate
în termen conduce la respingerea proiectului.
Contestațiile privind evaluarea verificării tehnico-financiară a planurilor de afaceri
se pot depune, în termenul comunicat în Calendarul concursului, folosind Anexa nr.
13. Contestațiile se pot depune numai la adresa la care a fost depus inițial planul de
afaceri.
Analizarea contestațiilor se va realiza de către experții administratorului schemei
de ajutor de minimis, alții decât cei care au realizat verificarea inițială a planului de
afaceri. Decizia luată în urma verificării unei contestații este finală, neexistând
posibilitatea de a contesta rezultatul analizei contestației inițial depuse.
Rezultatele evaluării vor fi făcute publice pe site-ul proiectului, conform
calendarului concursului de planuri de afaceri. Fiecare candidat va primi personal pe
adresa de e-mail grila de evaluare a propriului plan de afaceri.
Candidații au posibilitatea de a contesta o singură dată rezultatul procesului de
evaluare, în termenul prevăzut în Calendarul concursului. Contestațiile depuse după
expirarea termenului de contestare nu vor face obiectul soluționării de către comisia
de soluționare a contestațiilor.
Contestațiile se vor transmite pe e-mail. Subiectul mail-ului va fi Contestație
rezultate concurs planuri de afaceri în cadrul proiectului „START BUSINESS Români din Grecia”.
Pentru a contesta rezultatul evaluării planului de afaceri se va folosi Anexa nr. 13.
Contestațiile trebuie să fie bine argumentate și să indice în mod clar aspectele
contestate din rezultatul procesului de evaluare.
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Contestațiile depuse vor primi număr de înregistrare și apoi vor fi soluționate de
către o comisie de soluționare a contestațiilor - aceasta va fi alcătuită din membri
evaluatori care nu au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a planurilor de
afaceri. Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor sunt numiți prin decizia
Managerului de proiect.
Re-evaluarea planurilor de afaceri pentru care s-au depus contestații se va face
conform procedurii aplicate la evaluarea inițială. Decizia comisiei de soluționare a
contestațiilor va fi făcută publică pe site-ul proiectului, conform Calendarului
concursului. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. De
asemenea, în eventualitatea în care, în urma reevaluării, planul de afaceri reevaluat
va obţine un punctaj mai mare, care schimbă ierarhia candidaților, acest fapt va fi
comunicat pe cale oficială către candidații afectaţi de noua ierarhie a planurilor de
afaceri.
După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor
fi publicate pe site-ul proiectului și fiecare dintre candidați va fi informat pe e-mail în
acest sens. Primele 25 de planuri de afaceri sunt câștigătoare și sunt selectate pentru
finanțare iar următoarele 10 planuri de afaceri au statut de rezervă.
În urma evaluării (faza B), un plan de afaceri va obține un punctaj total între 0 și
100 puncte și poate fi declarat, după cum urmează:
 acceptat;
 propus ca rezervă;
 respins, ca urmare a obținerii unui scor mai mic de 50 de puncte sau a încadrării
la: Planul de afaceri propus este identic sau cu un grad foarte mare de
asemănare cu unul sau mai multe Planuri de Afaceri deja depuse, în ceea ce
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privește descrierea segmentului de piață, planului de management, marketing
și bugetul proiectului, din grila de evaluare faza B.
28

Criterii obligatorii de selecţie conform Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice
Diaspora Start Up
În selecția planurilor de afaceri și definitivarea rezultatelor competiției se vor respecta
următoarele criterii obligatorii:


Planurile de afaceri aprobate în urma evaluării vor fi ordonate descrescător în
ordinea punctajelor primite în cadrul verificării tehnico-financiar (faza B).
În cazul punctajelor egale departajarea se face pe baza punctajelor acordate la
criteriul de selecție Contribuția la promovarea temelor orizontale și a temelor
secundare din POCU 2014-2020 (dezvoltarea durabilă, sprijinirea tranzitiei către
o economie cu emisii scăzute de CO2, inovarea socială, utilizarea și calitatea TIC și
consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării)”.



Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane
diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește
descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul
detaliat. În cazul în care sunt identificate două planuri de afaceri identice sau cu
un grad foarte mare de asemănare va fi eliminat din concurs al doilea plan de
afaceri, în ordinea înregistrării în concurs;



Planul de afaceri depus la concursul planurilor de afaceri de un absolvent al
cursului desfășurat în cadrul proiectului, față de un candidat care nu a participat la
cursul de „Competențe antreprenoriale” din cadrul proiectului, va primi punctaj
superior;



Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în
CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor
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și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate în
cadrul prezentului concurs de planuri de afaceri.


Numărul de planuri de afaceri depuse de persoane care nu au participat la
programul de formare antreprenorială din cadrul proiectului nu va putea depăși
30% din totalul de persoane ale căror planuri de afaceri vor fi finanțate în cadrul
prezentului concurs de planuri de afaceri.



Numărul de planuri de afaceri care vor propune măsuri ce vor promova concret
dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care
contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile
finanțate va fi de minim 10% din totalul planurilor de afaceri finanțate în cadrul
prezentului concurs de planuri de afaceri.



Numărul de planuri de afaceri care vor propune activități ce vor promova concret
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor va fi de minim 10% din
totalul planurilor de afaceri finanțate în cadrul prezentului concurs de planuri de
afaceri.



Numărul de planuri de afaceri care vor propune măsuri ce vor promova concret
inovarea socială va fi de minim 10% din totalul planurilor de afaceri finanțate în
cadrul prezentului concurs de planuri de afaceri.



Numărul de planuri de afaceri care vor propune măsuri ce vor promova concret
utilizarea și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de
producție/furnizarea de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări va fi
de minim 25% din totalul planurilor de afaceri finanțate în cadrul prezentului
concurs de planuri de afaceri.

Având în vedere criteriile prezentate anterior, este posibil ca un proiect cu un punctaj
inferior să fie selectat pentru finanțare înaintea unui proiect cu un punctaj mai mare.
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În cazul în care două planuri de afaceri prezintă un punctaj identic, după aplicarea
grilei de evaluare tehnico-financiară a planului de afaceri (faza B), se va proceda la
aplicarea următoarelor criterii de departajare (subtotalul de puncte obținut la
categorii principale de criterii din grila de evaluare - Anexa nr. 11):
1.

Sectorul de activitate, descrierea afacerii și strategia de implementare a Planului

de afaceri
2.

Analiza SWOT a afacerii

3.

Schema organizatorică și politica de resurse umane

4.

Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul afacerii

5.

Analiza pieței de desfacere și a concurenței

6.

Strategia de marketing

7.

Planificarea financiară și operațională a planului de afaceri

8.

Contribuția la promovarea temelor orizontale și a temelor secundare din POCU

2014 - 2020 (dezvoltarea durabilă, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de CO2, inovarea socială, utilizarea și calitatea TIC și consolidarea cercetării,
a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării)
În cazul în care după aplicarea tuturor acestor criterii, o departajare nu poate fi
realizată între două planuri de afaceri, se va avea în vedere momentul depunerii
planului de afaceri în concurs (se aplică principiul primul venit, primul servit, în
funcție de data și ora depunerii dosarului în concurs).
Rezultatele evaluării vor fi facute publice conform calendarului concursului de planuri
de afaceri și a prezentei metodologii.
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Lista planurilor de afaceri selectate va fi făcută publică pe site-ul proiectului.
Rezultatele evaluării tehnico-financiare se publică pe web site-ul proiectului
http://diasporagrecia.ro/concurs-planuri-de-afaceri/ și se vor transmite prin e-mail
tuturor aplicanților împreună cu Grila de evaluare tehnico-financiară.
Lista finală a planurilor de afaceri declarate selectate va fi publicată după
rezolvarea eventualelor contestații.
Următoarele planuri de afaceri, după primele selectate din lista finală sunt
considerate intrate în lista de rezerve pentru cazul în care unul sau mai mulți candidați
renunță. Pentru a fi admis, un plan de afaceri trebuie să obțină un punctaj de minim
50 puncte din 100 de puncte maxim disponibile. În etapa finală de selecție vor trece
primele

planuri de afaceri, în

ordinea punctajelor, care au obținut minim 50 de

puncte, până la epuizarea sumei totale.

V. Cheltuieli eligibile în cadrul schemei de minimis
Categorii de cheltuielile eligibile
care intră sub incidența ajutorului de minimis, pentru întreprinderile nou create

Sunt eligibile cheltuielile utilizate pentru demararea afacerii şi susţinerea unor
activităţi specifice proiectului finanţat:
 Taxe pentru înfiinţarea noii întreprinderi
 Cheltuieli aferente funcţionării noii întreprinderi

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
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1.1. Cheltuieli salariale
1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați

32

1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora
(contribuții angajați și angajatori)
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înființate
2.1 Cheltuieli pentru cazare
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de
transport în comun sau taxi, gara, autogara sau port și locul delegării ori locul de cazare,
precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării)
2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de
inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investiții necesare funcționării întreprinderilor
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor
activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
6.

Cheltuieli

de

leasing

fără

achiziție

(leasing

operațional)

aferente

funcționării

întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente,
vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
* Leasingul financiar pentru active corporale sau necorporale nu este considerat cheltuială
eligibilă în cadrul concursului de planuri de afaceri pe acest proiect
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7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor
9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente
funcționării întreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor
11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor
13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor
15.1. Prelucrare de date
15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice
15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în
format tipărit și/sau electronic
15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

ATENȚIE!
Următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate cheltuieli neeligibile:
 Taxa pe valoare adaugată, deductibilă potrivit legislației în domeniul fiscal, aferentă
cheltuielilor eligibile
 Cheltuielile cu achiziţionarea de infrastructuri, terenuri şi bunuri imobiliare
 Cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport
second-hand
 Cheltuielile cu achiziționarea de vehicule de transport rutier de mărfuri
 Cheltuielile cu amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj
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Orice alte cheltuieli care nu sunt incluse în categoriile de cheltuieli eligibile detaliate
anterior

34

VI. Condiții finale
Procedura în cazul nesemnării acordului de finanțare
beneficiarului S.C. Euro Best Team

S.R.L.

din situații neimputabile

sau partenerilor

Asociația Culturală

Româno-Elenă Armonia și Apopsi A.E.
Candidații ai căror planuri de afaceri au fost selectate vor semna un angajament
de înființare a întreprinderii conform planului de afaceri și de respectare a Orientărilor
privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020, Ghidului solicitantului condiții specifice ”Diaspora Start Up” .
Prin semnarea angajamentului de înființare a întreprinderii candidații îşi vor
asuma faptul că în termenul stabilit de la semnarea angajamentului, vor depune la
ONRC cererile de deschidere a firmei, că se vor angaja să respecte etapa de mentorat,
că vor face dovada că au înființat o întreprindere care va fi deschisă respectând
criteriile de eligibilitate din Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice ”Diaspora Start
Up”

şi vor transmite documentele de eligibilitate conform Schemei de ajutor de

minimis ”Diaspora Start Up” .
În cazul în care, un candidat selectat nu semnează angajamentul se va lua act de
această situație și lista planurilor de afaceri selectate se modifică în sensul că va fi
introdus pe listă următorul candidat din lista de rezerve, în ordinea punctajului obținut
pe baza grilei de evaluare și selecție.
În situația în care, în termenul stabilit de la semnarea angajamentului, candidatul
nu poate face dovada înființării întreprinderii lista planurilor de afaceri selectate se
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modifică în sensul că va fi introdus pe lista următorul candidat din lista de rezerve, în
ordinea punctajului obținut pe baza grilei de evaluare și selecție.
35
Procedura semnării acordului de finanțare

în vederea acordării subvenției de

minimis.
Semnarea contractelor de subvenție este precedată de semnarea unui acord de
principiu între solicitantul persoană fizică și Administratorul schemei de minimis.
Acordurile de finanțare în vederea acordării subvenției de minimis, se vor semna
cu candidații ale căror planuri de afaceri au fost selectate, în calitatea lor de
reprezentanți legali ai întreprinderilor nou înființate în termenul stabilit la semnarea
angajamentului.
Întreprinderea nou creată este considerată operațională/dezvoltată, în momentul
în care s-au asigurat premisele pentru producția de bunuri şi/sau prestarea de servicii
şi/sau executarea lucrărilor în conformitate cu planurile de afaceri.
La semnarea contractelor de finanțare a start-up-urile nou înființate, vor semna și
un angajament social de a nu polua mediul prin activitatile desfasurate și, totodată, să
respecte normele de protecție a mediului.
După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru
o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a de
implementare a proiectului POCU/89/3/7/107542.
Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie
efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de
sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării
afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.
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Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul
beneficiarului S.C. Euro Best Team S.R.L. sau partenerilor săi din proiect – Asociația
Culturală Româno-Elenă Armonia și Apopsi A.E. nu pot avea calitatea de angajați sau
asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.
Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant
legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui
program.
În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are
mai mult de un asociat persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea
finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.
Conform Schemei de ajutor de minimis “Diaspora Start Up”, contractul de
subvenție aferent ajutorului de minimis, se încheie între Aministratorul schemei de
minimis și fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis. Schema de ajutor de
minimis “Diaspora Start Up” se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului
acordat pentru deschiderea unei afaceri.
Pentru ca acordul de finanțare să fie semnat de către părți, câștigătorii concursului
planurilor de afaceri care vor fi finanțate în cadrul proiectului „START BUSINESS Români din Grecia” - Contract nr. POCU/89/3/7/107542, vor pune la dispoziția
Administratorului schemei de minimis, următoarele documente (în formatul solicitat de
către Administratorul schemei de minimis):
a.

certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului a Beneficiarului - copie

certificată pentru conformitate cu originalul;
b.

actul constitutiv al Beneficiarului - copie certificată pentru conformitate cu

originalul;
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c.

Certificat constatator emis în temeiul art. 17 ind.1 din Legea nr. 359/ 2004 privind

simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice,
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi
la autorizarea funcţionării persoanelor juridice de către Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul competent - copie
d.

Document eliberat de ONRC care atestă faptul că, câștigătorul nu are calitatea de

asociat majoritar în structura altor întreprinderi
e.

dovada dreptului de proprietate sau folosință pentru sediul social al Beneficiarului

- copie certificată pentru conformitate cu originalul;
f.

notificarea din partea Băncii privind deschiderea conturilor de tip escrow,

dedicate derulării operațiunilor pentru implementarea Planului de Afaceri;
g.

declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate

pentru implementarea Planului de Afaceri - în original;
h.

dovada că Beneficiarul este o societate în stare de funcționare;

i.

alte documente solicitate de către administratorul schemei de minimis pentru

verificare.
În măsura în care documentele solicitate sunt necorespunzătoare și/sau nu ar fi
acceptabile pentru Autoritatea de Management POCU, Administratorul se obligă să
remedieze de îndată toate neregularitățile referitoare la aceste documente.
Beneficiarul este considerat a fi în stare de funcționare la data la care face
dovada cel puțin a unui contract individual de muncă semnat cu un lucrător sau a unui
contract prin care Beneficiarul furnizează bunuri și/sau prestează servicii și/sau
execută lucrări sau prin care acesta achiziționează bunuri și/sau servicii și/sau lucrări.
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Toate documentele solicitate în copie vor avea mențiunea „conform cu
originalul” și semnătura reprezentatului legal.
38
O întreprinderea declarată ca fiind neeligibilă este înlocuită cu o alta din lista
de rezervă (cu punctajul cel mai mare), cu condiția respectării algoritmului de
ierarhizare, în următoarele cazuri:
•

în urma verificării documentelor necesare semnării contractului de subvenție, o

întreprindere nu îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a primi ajutorul de
minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis;
•

dacă administratorul întreprinderii nu se prezintă la semnarea contractului de

subvenție în termenul precizat de administratorul schemei de minimis;
•

dacă își va anunța retragerea din cadrul concursului.
Dacă întreprinderea este declarată ca fiind neeligibilă i se va comunica în scris

acest lucru. În acest caz, întreprinderea declarată ca fiind neeligibilă este înlocuită cu
o alta din lista de rezervă (cu punctajul cel mai mare), cu condiția respectării
algoritmului de ierarhizare. Candidatul al cărui Plan de afaceri va fi selectat din lista
de rezervă va fi informat în scris pentru a prezenta documentele aferente semnării
contractului de subvenție.

Întreprinderea/ IMM-uri – condiții de eligibilitate
Pot beneficia de facilităţile prevăzute în schema de minimis întreprinderile care
vor fi înființate de câștigătorii concursului de planuri de afaceri care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a. sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;
întreprinderile create în cadrul proiectului vor avea sediul social și își vor
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desfășura activitatea în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
39
b. reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei
condamnări

pronunțate

printr-o

hotărâre

judecătorească

definitivă

și

irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;
c. reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în
organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor
financiare ale Comunităţii Europene;
d. reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
e. este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu
acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
f. 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, în cazul în care
a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a
fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
g. respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice
”Diaspora Start Up”, respectiv:


angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema
de minimis, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de
minimis și care au reședința/domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate
ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia,
Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
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asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis,
pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului
aferent contractului de finanțare;



asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care
beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu
obligația menținerii locurilor de muncă;



respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul
proiectului;



reprezentantul legal al întreprinderii nu are calitatea de asociat majoritar
în altă firmă la momentul semnării acordului de finanțare;



persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator,
reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere
înființată în cadrul acestui program;

h. domeniul de activitate al firmei nu este printre cele enumerate la art. 5 din
schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare, respectiv:


ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în
sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE)
nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea
comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;



ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul producției primare de produse agricole;
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ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în
sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele
cazuri:
-

atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau
a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii
primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

-

atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială
sau integrală către producătorii primari;



ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau
către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile
exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de
distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
export;



ajutoarelor

condiționate

de

utilizarea

preferențială

a

produselor

naţionale față de cele importate;


ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de
mărfuri.

Condiții specifice pentru întreprinderile finanțate
Întreprinderile înființate conform planurilor de afaceri selectate vor deveni
operaționale cel mai târziu la 6 luni de la semnarea acordului de finanțare între
Administratorul schemei de minimis şi Beneficiarul de ajutor de minimis și vor
transmite solicitarea pentru acordarea ajutorului de minimis în maxim 3 luni de la
înființare.
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Întreprinderea creată este considerată operațională în momentul în care s-au asigurat
condițiile normative de înființare pentru producția de bunuri și/sau prestarea de
servicii și/sau executarea lucrărilor, după caz (în conformitate cu Planul de afaceri)
respectiv la îndeplinirea condițiilor minime de înființare a locurilor de muncă, în
conformitate cu schema de minimis.
În situația în care, Beneficiarul nu poate face dovada operaționalizării pentru
întreprinderea nou înființată la termen, iar până la sfârșitul lunii 3 nu depune o
solicitare de acordare a ajutorului de minimis, Administratorul schemei de minimis
poate rezilia unilateral contractul de acordare a ajutorului financiar nerambursabil de
minimis. În această situație acordul de finanțare se anulează, iar prima tranță a
finanțării nu se virează, sau după caz se recuperează integral dacă a fost deja
decontată către Beneficiar.

VII. ANEXE
Anexa nr. 1 – Cerere de înscriere la concursul de Planuri de afaceri
Anexa nr. 2 – Declarație dublă finanțare
Anexa nr. 3 – Declarație conflict de interese
Anexa nr. 4 – Declarație acord GDPR
Anexa nr. 5 – Declarație de angajament
Anexa nr. 6 – Declarație pe propria răspundere
Anexa nr. 7 – Plan de afaceri (model obligatoriu)
Anexa nr. 8 – Cheltuieli eligibile
Anexa nr. 9 – Coduri CAEN eligibile
Anexa nr. 10 – Grila de evaluare a eligibilității solicitantului și a planului de afaceri – faza A
Anexa nr. 11 – Grila de verificare tehnico-economică a planului de afaceri – faza B
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Anexa nr. 12 – Contestație evaluare – Faza A
Anexa nr. 13 – Contestație evaluare – Faza B
Anexa nr. 14 – Model (draft) Contract de subvenție
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