Anexa 11
Contestatie rezultate Concurs Planuri de Afaceri
Nr .............. ./ ........................ .

Subsemnatul(a) ............................................................. născut(ă) la data de .............................,
având

domiciliul/reşedinţa

în

(sat,

comuna/oraş)

.......................................,

Judeţ

................................., str ..............................................., nr ........., bloc .........., sc ......., et ........,
apart.

.........,

posesor

al

CI.

......................................,

la

data

seria
de

..........,

nr.

.............................,

.................................,

cod

eliberată

numeric

de

personal

.........................................., telefon: .............................; e-mail: ................................................
aplicant la Concursul de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului proiectului "Sprijin
acordat studentilor antreprenori", proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi
competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării
și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul
vieții, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar
universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de
învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI, Schema de ajutor de stat: Innotech Student,
având în vedere publicarea rezultatelor evaluării şi selecţiei planurilor de afaceri în cadrul
Concursului de Planuri de Afaceri menţionat mai sus, prin care sunt înştiinţat(ă) că Planul de
Afaceri cu titlul ..............................................................................................., înregistrat cu nr.
........../...................... a obţinut un nr. de puncte şi prin urmare a fost respins, având în vedere
Capitolul VI din Ghid metodologie schemă minimis (Metodologie de derulare a Concursului
de planuri de afaceri) elaborat în cadrul proiectului Sprijin acordat studentilor antreprenori:




vă rog să binevoiţi a-mi înregistra prezenta Contestatie în cadrul Concursului,
vă rog să binevoiţi a proceda la reevaluarea Planului de Afaceri sus amintit,
vă rog să-mi comunicaţi rezultatele reevaluării împreună cu explicitarea punctajului
obţinut pentru fiecare criteriu de evaluare în parte, în vederea eliminării oricăror
neclarităţi.

Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în Ghid metodologie schemă
minimis (Metodologie de derulare a Concursului de planuri de afaceri) elaborat în cadrul
proiectului Sprijin acordat studentilor antreprenori și sunt de acord cu acestea.
Aplicant Concurs Planuri de Afaceri
Nume: ........................................................ .................... .
Prenume: ................................................... ......................
Semnătura: .

.

