POCU 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlu proiect: Șansa ta pentru o afacere de succes!
Contract POCU/82/3/7/106121

A6
GRILA DE EVALUARE
A PLANURILOR DE AFACERI
CRITERII MINIME OBLIGATORII
Neindeplinirea acestor criterii atrage automat respingerea Planului de Afaceri din concurs !
Criteriul

Da

Nu

Planul de afaceri respectă modelul standard furnizat de
administratorul schemei de minimis ?





Codul CAEN aferent activitătii principale, precum si a principalelor
activităti secundare este eligibil ?





Sediul social propus si punctul de lucru este în mediul urban, într-o
localitate din regiunea NV





Planul de afaceri prevede explicit:
- angajarea a minimum 2 persoane în maxim 6 luni de la
demararea afacerii finanțate prin schema de minimis si
mentinerea acestora pe o durata de minim 18 luni de la data
demararii activitatii;
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de
minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada
implementării proiectului aferent contractului de finanțare si pe o
perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni (după cele 12 luni
de implementare a proiectului) ;





Planul de afaceri prevede măsuri concrete care vor contribui la
atingerea fiecareia din temele POCU
- dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii
sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării
durabile
- sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon si eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
- promovarea concretă a inovării sociale
- utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în
procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii
și/sau execuție de lucrări
- consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării,
prin derularea de activități specifice.





Valoarea ajutorului de minimis solicitat este de maxim 40.000 euro
(178.340 lei, Curs infoeuro AUGUST 2016: 1 euro = 4,4585 lei)
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CRITERII DE DEPARTAJARE
CRITERIU
1. Domeniul de activitate

Punctaj max
2 puncte

a. Productie si IT

2

b. Servicii si lucrari

1

c. Comert

0

2. Numarul de locuri de munca nou create ce vor fi mentinute
minimum 18 luni

2 puncte

a. >= 4

2

b. = 3

1

c. = 2

0

3. Calitatea planului de afaceri
Planul de afaceri este explicit si contine detalii credibile solicitate prin
Ghidul Solicitantului aferent programului „Romania Start-Up Plus”
privind:

38 puncte

3.1 descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri
(obiective, activități, rezultate, indicatori)
este detaliata si realista

10

este prezentata, dar fara argumente suficiente elemente concrete
care sa sustina afirmatiile

6

este prezentata sumar

4

lipseste

0

3.2 analiza SWOT a afacerii
este detaliata si realista

5

este prezentata, dar fara argumente suficiente elemente concrete
care sa sustina afirmatiile

4

este prezentata sumar

2

lipseste

0

3.3 schema organizatorică și politica de resurse umane
este detaliata si realista

3

este prezentata sumar

2

lipseste

0

3.4. descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii
este detaliata si realista

5

este prezentata, dar fara detalii suficiente pentru a intelege cum va
obtine societatea veniturile prognozate

4
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este prezentata sumar, insuficient pentru a avea o imagine clara
asupra activitatii societatii

2

lipseste

0

3.5. analiza pieței de desfacere și a concurenței
este detaliata si realista

5

este prezentata, dar fara argumente suficiente elemente concrete
care sa sustina afirmatiile

4

este prezentata sumar

2

Lipseste

0

3.6. strategia de marketing
este detaliata si realista

5

este detaliata dar nu este corelata cu toate capitolele planului de
afaceri

4

este prezentata sumar

2

Lipseste

0

3.7 proiecțiile financiare privind afacerea
sunt bine facute si corect fundamentate

5

sunt corect facute dar fundamentarea costurilor si a veniturilor este
sumara

4

nu sunt corect intocmite

2

lipsesc

0

4. Fundamentarea costurilor investitionale (achizitia de mijloace fixe
si obiecte de inventar)

5 puncte

a. costurile investitionale sunt bine argumentate si exista cel putin o oferta
atasata pentru fiecare element de investitii

5

b. costurile investitionale nu sunt suficient fundamentate

3

c. costurile investitionale nu sunt fundamentate

0

5. Fundamentarea cheltuielilor curente prevăzute în Planul de Afaceri
pentru a fi acoperite prin ajutorul de minimis si eligibilitatea acestora

5 puncte

a. cheltuielilor curente prevăzute în Planul de Afaceri pentru a fi acoperite
prin ajutorul de minimis sunt bine justificate

5

b. cheltuielilor curente prevăzute în Planul de Afaceri pentru a fi acoperite
prin ajutorul de minimis nu sunt suficient justificate

0

6. Există contributii în natură în planul de investitii

8 puncte

a. solicitantul aduce un bun cu o valoare mai mare de 5.000 euro sau un
imobil ca si contributie în natura (aport la capitalul social al societatii)

8

b. solicitantul NU aduce un bun cu o valoare mai mare de 5.000 euro sau un
imobil ca si contributie în natura (aport la capitalul social al societatii)

0
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7. Ponderea achizitiilor de echipamente tehnologice si utilaje
(mijloace fixe si obiecte de inventar)

7 puncte

a. >= 30% din valoarea finantarii primite

7

b. 20%><30%

3

c. <20%

0

8. Corelarea informatiilor prezentate în Planul de Afaceri

15 puncte

a. Informatiile prezentate în Planul de Afaceri sunt foarte bine corelate

15

b. Informatiile prezentate în Planul de Afaceri sunt corelate, existand însa
aspecte neclare

10

c. Nu exista o corelatie stricta intre diferitele informatii prezentate in Planul
de Afaceri

0

9. Realizarea în primele 9 luni de la demararea activitătii a unei cifre
de afaceri de minim 30% din prima transa de finantare

3 puncte

a. da

3

b. nu

0

10. Cota de contributie proprie (in numerar) din valoarea totala a
proiectului

15 puncte

a. >= 25%

15

b. >= 20%

12

c. >= 15%

8

d. >= 10%

5

e. >= 5%

3

f. < 5%

0

TOTAL

100

La punctaje egale se vor aplica urmatoarele criterii suplimentare de departajare:
- valoarea contributiei in natura adusa la capitalul social
- numarul de locuri de munca nou create
- valoarea absoluta a aportului propriu (în numerar)
- ultimul criteriu de departajare va fi: Data si Ora la care au fost inregistrate
planurile de afaceri.
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