PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
Obiectivul specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în
regiunile eligibile, 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și
informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile
Prioritatea de investiții – 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT)
Titlu proiect: Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor
Cod smis: POCU/908/1/3/150953
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anexa nr. 8
Grilă de verificare eligibilitate administrativă

Nume Beneficiar...........................................................................
Nr. înreg plan de afaceri (alocat în momentul depunerii planului) ...................................................
Nr.
crt.

Documente/Anexe

1.

Cerere tip de înscriere la concurs datata si semnata

2.

Copie act de identitate si certificat de casatorie
(daca este cazul)

3.

Certificat de absolvire sau Adeverinţă emisă de către Furnizorul cursurilor de antreprenoriat
în cadrul proiectului ID 150953

4.

Persoana care depune planul de afaceri are resedinta sau domiciliul in mediul rural sau
urban, in regiunile de implementare a proiectului: SM, SE, SVO, C

5.

Declaraţie eligibilitate participare concurs planuri de afaceri, datata si semnata

6.

Declaraţie eligibilitate Instructiunea 18/2022, datata si semnata
Plan afaceri - se verifică completarea tuturor câmpurilor obligatorii si Bugetul
Orientativ/Estimativ al planului de afaceri:

6.

7.

➢ descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective,
activități, rezultate, indicatori);
➢ analiza SWOT a afacerii
➢ schema organizatorică și politica de resurse umane;
➢ descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
➢ analiza pieței de desfacere și a concurenței;
➢ strategia de marketing;
➢ proiecții financiare privind afacerea.

Valoarea planului de afaceri pentru care se solicita ajutor de minimis este de maxim
121877,5 lei

Da

Nu
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8.

Codul CAEN principal al întreprinderii ce se va înfiinţa - se verifică dacă se regăseşte în
Anexa A Lista coduri CAEN a Metodologiei evaluare şi selecţie planuri de afaceri
Planul de afaceri vizeaza Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
dioxid de carbon
Planul de afaceri vizeaza Inovarea socială
Planul de afaceri vizeaza Imbunatatirea TIC
Planul de afaceri vizeaza Nediscriminarea

Se consideră ,,Eligibil” proiectul care este notat la toate criteriile cu ,,Da’’. Aceste proiecte pot
trece la etapa următoare de evaluare, respectiv evaluarea tehnico-financiară.
Proiectele care au cel puţin o notare cu ,, Nu’’ sunt declarate ,,Respinse’’.
Important! Planul de afaceri, anexele aferente şi documentele beneficiarului depuse, sunt

completate cu datele solicitate şi respectă modelele din Metodologia de evaluare şi selecţie planuri
de afaceri.

