ANEXA 4 la Metodologie de selectie planuri de afaceri
SCRISOARE DEPUNERE PLAN DE AFACERI
Subsemnatul/subsemnata .........................................................., CNP: ...............................................,
posesor/posesoare al/a C.I. seria ......, nr. ................, cu domiciliul în localitatea
............................................, str. ................................................., nr. ........, bl. ........., scara ........., et.
.........., ap. ......., județul ...................., cu reședința (dacă e cazul) în localitatea
………….…………......................, str. ……………......................................., nr. ……, bl. ..........., scara
............., et. .........., ap.…..., județul .…....................., telefon: ................................., email........................................................., vă inaintez documentația aferentă planului de afaceri cu titlul
………………………………………………………………….......................................................,
pentru a fi evaluat în cadrul Concursului de evaluare si selectie planuri de afaceri, organizat in proiectul
CES Recea – Consolidarea economiei sociale in Recea - POCU/449/4/16/128355.
În acest sens, atașez următoarele documente de suport, conform Metodologiei de selectie planuri de
afaceri si a cuprinsului Planului de afaceri:
1. Anexa 2 Planul de afaceri
2. Anexa 3 Bugetul planului de afaceri in Excell
3. Oferte de pret/ cataloage/ alte surse verificabile pentru fundamentarea costurilor cu investitia
4. Cartea de identitate
5. Anexa 6 DECLARATIE DE ELIGIBILITATE
6. Anexa 8 Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatii pentru asigurarea
sustenabilitatii masurilor sprijinite
7. Anexa 7 Declaraţie pe propria răspundere privind asumarea responsabilității redirectionarii unei
cote profit
8. Anexa 7 Declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis
9. Cazier fiscal în termen de valabilitate la data depunerii planurilor de afaceri – original
10.
Cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii planurilor de afaceri – original
11.
Fisa de interventie
12.
Certificatul/adeverinta ca titularul a urmat un curs de formare profesionala in economia
sociala
13.
Alte documente relevante pentru planul de afaceri
Data:
Nume si prenume
Semnătura:

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

