Anexa 10 la Metodologie de selectie planuri de afaceri
GRILA DE EVALUARE Etapa 1
Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii la
Concursul de idei de planuri de afaceri, pentru selectia spre finantare a 21 planuri de afaceri în cadrul Proiectului CES Recea – Consolidarea economiei
sociale in Recea 2020/449/4/16/128355
Titlul Planului de Afaceri
Nume solicitant ajutor financiar nerambursabil
Adresa ( loc., str.,nr., jud.)
Telefon
E-mail
Codul CAEN al activității principale, pentru care se solicită ajutorul
financiar nerambursabil
Bifați

Forma de organizare juridica (Tipul de întreprindere)
Societate cooperativă de gradul I



Cooperativă de credit



Asociaţie sau fundaţie



Casă de ajutor reciproc a salariaţilor



Casă de ajutor reciproc a pensionarilor



Societate agricolă



Orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată
respectă principiile economiei sociale (de exemplu: Societate cu raspundere limitata)



Observații

Eligibilitatea codului CAEN
DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

Observații

Dosarul are OPIS?
Dosarul este paginat și semnat conform Metodologiei de evaluare si
selectie planuri de afaceri?
Scrisoarea de depunere în concurs a planului de afaceri a fost
completata corect, datata, semnata și anexata la dosar?

Observații
Observații
Observații

Declaratia de eligibilitate a fost completata corect și anexata la dosar?
Declaraţia pe propria răspundere privind asumarea responsabilitatii
pentru asigurarea sustenabilitatii masurilor sprijinite a fost completata
corect, datata, semnata și anexata la dosar?
Declaratia pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis a fost
completata corect, datata, semnata și anexata la dosar?
Declaratia pe proprie raspundere privind asumarea responsabiliatii
redirectionarii unei cote din formele de impzitare a fost completata
corect, datata, semnata și anexata la dosar?
Există anexată copie după Cartea de identitate/Buletinul de identitate?

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

Observații

Observații
Observații

Observații
DA

Cartea de identitate/Buletinul de identitate este în termen de

DA

NU
Observații

1

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlu proiect: ,,CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea ”
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o
manieră auto-sustenabilă
Beneficiar: Comuna Recea/ Contract POCU/449/4/16/128355

Comuna Recea

valabilitate? In actul de identitate se specifica resedinta? Flotantul este
in termen de valabilitate
Titularul Planului de afaceri este eligibil? (este din grupul țintă?)

DA

NU

DA

NU

Observații

Este anexata Copia dupa certificatul/adeverinta titularul planului de
afaceri prin care se adevereste ca acesta a urmat un curs de formare
profesionala de Antreprenor in economia sociala (Cod COR 112032)
Este anexat Cazierul fiscal pentru titularul Planului de afaceri?

Observatii
DA

NU
Observații

DA
Din Cazierul fiscal rezultă faptul că titularul Planului de afaceri nu are
fapte inscrise
Există anexat Cazierul judiciar al titularului Planului de afaceri?

NU
Observații
DA

NU

DA

NU

DA

NU

Observații

Există anexata Fisa de recomandari asupra planului de afaceri?
Din cazierul judiciar rezultă că titularul Planului de afaceri nu a fost
supus unei condamnări de tip res judecată în ultimii 3 ani, de nici o
instanță de judecată, din motive profesionae sau etic-profesionale

Observații
Observații
DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitat prin Planul de
afaceri, este de 462.000 lei?

DA

NU

REZULTAT

ADMIS

În dosar există Planul de afaceri si bugetul planului de afaceri?
Planul de afaceri respectă conținutul cadru, conform modelului difuzat
în cadrul proiectului?
Întreprinderea nouă va avea atat sediul și cat si punctul de
lucru(ambele) clar definit in mediul urban sau in mediul rural, in
Regiunea Nord Vest?
Planul de afaceri prevede angajarea a minim 5 persoane?
În dosarul planului de afaceri se prevede păstrarea locurilor de muncă
create pentru minim 18 luni din perioada de implementarea proiectului
și încă minim 6 luni după terminarea perioadei de implementare?

Observații
Observații
Observații

Observații
Observații

Observații

DA

RESPINS
DA

Numai Planurile de Afaceri care vor primi ,,DA” la toate rubricile din Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității, se vor califica
pentru Etapa 2, cea de evaluare tehnică și financiară!
Dacă un plan de afaceri primeşte un “NU” la oricare din rubricile grilei de evaluare, acesta este respins şi nu mai intră în Etapa 2 de evaluare.
Data evaluarii:...........................
Comisia de evaluare
Membru 1
Nume si prenume.............................................

Semnatura.....................

Membru 2...............................
Nume si prenume.............................................

Semnatura.....................

Membru 3
Nume si prenume.............................................

Semnatura.....................
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