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/89/3/7/107542
Anexa 11

Grila de verificare tehnico-financiară a planului de afaceri
FAZA B
Nr.
Crt.

Criteriu/subcriteriu de verificare tehnico-economică

1.

CONTRIBUŢIA INVESTIȚIEI PROPUSE LA REALIZAREA OBIECTIVULUI
SCHEMEI DE MINIMIS

1.1

Domeniul de activitate, clasa CAEN, în care se realizează investiția
a. Sectiunile CAEN eligibile, exceptând cele menționate la punctul b;
b. Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 –
Întreținerea și repararea autovehiculelor
Planul de afaceri este propus de un absolvent al cursurilor de competențe
antreprenoriale, desfășurate în cadrul proiectului
a. Da.
b. Nu.

1.2
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Punctaj

30p

Maxim 7p
2p
Maxim 8p
3p

Punctaj
acordat

Modalitatea de evaluare a criteriului
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1.3

Investiția 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.

3p







1.4

Investiția contribuie, prin activitățile propuse, la promovarea egalității de
șanse și tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea
persoanelor cu dizabilităţi)
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3p



Pentru PA care prevăd activități
ce contribuie la dezvoltarea
durabilă și cheltuieli de minim
5% din finanțarea solicitată se
acordă 3 puncte.
Pentru PA care prevăd activități
ce contribuie la dezvoltarea
durabilă și cheltuieli de minim
3% din finanțarea solicitată se
acordă 1 punct.
Pentru PA care nu prevăd
activități ce contribuie la
dezvoltarea
durabilă
sau
ponderea cheltuielilor cu
acestea este sub 3% din
finanțarea solicitată se acordă
0 puncte.
Pentru PA care prevăd
activități ce contribuie la , la
promovarea egalității de șanse
și tratament (egalitatea de
gen, nediscriminarea,
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1.5

Investiția propune măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC
prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de
bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări

2p
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accesibilitatea persoanelor cu
dizabilităţi) se acordă 3
puncte.
Pentru PA care prevăd activități
ce contribuie la creşterea
accesibilităţii, utilizarea şi
calitatea TIC și cheltuieli de
minim 10% din finanțarea
solicitată se acordă 2 puncte.
Pentru PA care prevăd activități
ce contribuie la creşterea
accesibilităţii, utilizarea şi
calitatea TIC și cheltuieli de
minim 5% din finanțarea
solicitată se acordă 1 punct.
Pentru PA care nu prevăd
activități ce contribuie la
creşterea
accesibilităţii,
utilizarea şi calitatea TIC sau
ponderea
cheltuielilor
cu
acestea este sub 5% din
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1.6

Investiția propune măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării,
a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități
specifice.

2p







1.7
2

Solicitantul își propune crearea a mai mult de 2 locuri de muncă
MATURITATEA PLANULUI DE AFACERI/INVESTIȚIEI (categoria 2+3)
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5p
Maxim 60

finanțarea solicitată se acordă
0 puncte.
Pentru PA care prevăd activități
ce contribuie la dezvoltare și
inovare și cheltuieli de minim
5% din finanțarea solicitată se
acordă 2 puncte.
Pentru PA care prevăd activități
ce contribuie la dezvoltare și
inovare și cheltuieli de minim
3% din finanțarea solicitată se
acordă 1 punct.
Pentru PA care nu prevăd
activități ce contribuie la
dezvoltare și inovare sau
ponderea
cheltuielilor
cu
acestea este sub 3% din
finanțarea solicitată se acordă
0 puncte.
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2.1

2.2

2.3

Contribuția Solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile
a. Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la număr întreg), se acordă
1 punct, în limita a 10 puncte maxim
b. 0%
Calitatea planului de afaceri
a. Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin
oferte de preț/cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile
(cel puțin 2 surse)
b. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste,
suficient justificate, fundamentate pe date corecte, spre exemplu
prin oferte de preț/cataloage/website-uri, orice alte surse
verificabile. Analiza pieței demonstrează existenţa cererii pentru
produsele/serviciile oferite și fundamentează previziunile de
creștere a activității.
c. Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente
adecvate şi eficiente) în condiţiile resurselor disponibile.
d. Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime,
expres mentionate.
Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri
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Maxim
10p
0p
Maxim
15p
10p

3p
2p
Se va evalua atingerea tuturor
punctelor, gradul de detaliere a
activităților, corelarea și fazarea
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2.4

2.5

a. Activităţile propuse în PA sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi
sunt corelate în cadrul calendarului de realizare cu schema de
personal, cu rezultatele, indicatorii de realizare şi ţintele stabilite
b. Activităţile propuse în PA sunt descrise clar, sintetic, cronologic dar
sunt parțial corelate în cadrul calendarului de realizare cu schema
de personal, cu rezultatele, indicatorii de realizare şi ţintele stabilite
c. Activităţile propuse în PA sunt descrise clar, sintetic, cronologic dar
nu sunt corelate în cadrul calendarului de realizare cu schema de
personal, cu rezultatele, indicatorii de realizare şi ţintele stabilite
Descrierea afacerii
a. Solicitantul descrie în mod clar și concis produsele/ serviciile/
lucrările care fac obiectul afacerii
b. Solicitantul descrie în mod ambiguu produsele/ serviciile/ lucrările
care fac obiectul afacerii
Conjunctura pieţei şi elemente de marketing
a. Analiza pieţei demonstrează existenţa unei pieţe/cereri potenţiale
pentru produsele/serviciile oferite de întreprindere. Analiza
concurenţei identifică principalii competitori, punctele lor tari şi
slabe, avantajul competitiv al solicitantului (în termeni tehnici, de
marketing, operaţionali, organizaţionali). Planul de marketing
identifică instrumente adecvate şi eficiente
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Maxim
10p
5p

acestora cu invenstițiile ce vor fi
realizate prin proiect, identificarea
utilajelor/echipamentelor
și
explicitarea necesității lor în
realizarea produsului/serviciului ce
va fi oferit, (metoda de estimare
folosită)

3p
Maxim 5p
2p
Maxim 5p



Se va evalua definirea corectă
și coerentă a pieței avute în
vedere,
cunoașterea
și
anticiparea evoluției acesteia
în
timp,
prezentarea
caracteristicilor
acesteia,
identificarea concurenților din
piață.
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2.6

2.7

b. Analiza pieţei demonstrează existenţa unei pieţe/cereri potenţiale
pentru produsele/serviciile oferite de întreprindere. Analiza
concurenţei identifică principalii competitorii însă analiza punctele
lor tari şi slabe, avantajul competitiv al solicitantului (în termeni
tehnici, de marketing, operaţionali, organizaţionali) sunt analizate
sumar. Planul de marketing identifică instrumente adecvate însă cu
eficienţă redusă;
c. Analiza pieţei nu demonstrează existenţa unei pieţe/cereri pentru
produsele/serviciile oferite de întreprindere. Analiza concurenţei
identifică cel mult principalii competitorii fără a analiza punctele lor
tari şi slabe şi/sau avantajul competitiv al solicitantului. Planul de
marketing nu identifică instrumente adecvate.
Ponderea investițiilor
a. Solicitantul propune achiziționarea de dotări și echipamente
tehnologice, inclusiv software-uri necesare desfășurării activității, în
pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri
(5 puncte pentru 50% și câte 1 punct pentru fiecare 10 puncte
procentuale în plus).
b. Solicitantul propune achiziționarea de dotări și echipamente
tehnologice, inclusiv software-uri necesare desfășurării activității, în
pondere mai mică de 50% din valoarea planului de afaceri.
Experiența solicitantului în domeniu
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3p

1p
Maxim
10p

2p




Se vor acorda între 1 și 5 puncte
Se va evalua stategia de
promovare propusă, modul în
care aceasta contribuie la
realizarea obiectivelor afacerii,
înțelegerea
canalelor
și
materialelor de promovare și
alegerea celei mai potrivite
variante pentru promovare.
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a. Solicitantul dovedește o experiență profesională de minim 2 ani în
domeniul/sectorul în care dorește să înființeze afacerea;
b. Solicitantul dovedește pregătire profesională în domeniul/sectorul în
care dorește să înființeze afacerea;
3
3.1

SUSTENABILITATE

Maxim 5p
2p
Maxim
10p

Sustenabilitatea proiectului
a. Solicitantul dovedeşte capacitatea de a asigura menţinerea,
întreţinerea şi funcţionarea investiţiei/întreprinderii, minim 18 luni
după înființare;
b. Solicitantul dovedește prin bugetul afacerii și în descrierea afacerii
menținerea a cel puțin 3 angajați pe perioada de sustenabilitate a
proiectului.

5p
5p

Maximum
100
puncte

PUNCTAJ TOTAL
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Se vor evalua măsurile propuse
pentru sustenabilitatea afacerii
după încetarea finanțării, gradul în
care acestea sunt realizabile,
modalitatea în care în perioada de
sustenabilitate
este
asigurată
îndeplinirea obiectivelor pe termen
lung,
implementarea
viziunii
afacerii și îndeplinirea misiunii
acesteia.
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Important!
În procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, Membrii juriului vor avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție
a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:


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;
 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.
În cazul punctajelor egale departajarea se va face pe baza punctajelor acordate la criteriul de selecție „Contribuția la promovarea temelor
orizontale și a temelor secundare din POCU 2014-2020, cuprinse la categoria nr. 1 CONTRIBUŢIA INVESTIȚIEI PROPUSE LA REALIZAREA
OBIECTIVULUI SCHEMEI DE MINIMIS:


Investiția propune măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care
contribuie la aplicarea principiilor dezvotării durabile de către întreprinderea ce va implementa planul de afaceri.



Investiția 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.



Investiția propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială.
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Investiția 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.



Investiția contribuie, prin activitățile propuse, la promovarea egalității de șanse și tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea,
accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi)

Informații suplimentare
1. Dezvoltare durabilă
Aplicarea principului dezvoltării durabile va urmări asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere
economică. Integrarea orizontală a principiului are în vedere ca operațiunile finanțate să urmărească reducerea impactului asupra mediului
cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea,
biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor.
Exemple pentru o economie cu emisii scăzute de carbon:
-

utilizarea unor surse de energie regenerabilă;

-

producerea de sobe de gătit mai eficiente pentru familiile din mediul rural pentru a diminua consumul de lemn prin folosirea sobelor
tradiționale;
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-

utilizarea de trotinete/biciclete electrice.

2. Inovarea socială – exemple:
-

metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin
moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice;

-

metode inovatoare de combatere a discriminării;

-

valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse;

-

activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea etc.

-

crearea și consolidarea de parteneriate, rețele și platforme de pentru susținerea dezvoltării afacerilor;

-

aplicarea unor mecanisme de preluare de către agenții economici a unor servicii publice, prin intermediul unor activități comerciale
vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de
alimente sau alte consumabile etc.), dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate.

3. TIC
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Exemple de îmbunătățire a accesului, utilizării și creșterea calității TIC:
-

extinderea implementării benzii largi și introducerea de rețele de mare viteză;

-

dezvoltarea de produse și servicii TIC și comerț electoronic;

-

consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură și e-sănătate.
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