Anexa 2
Grila de verificare a eligibilităţii Planului de Afaceri
Nr. acordat in Registrul de evidenţă a planurilor de afaceri ......... ....
Titlul planului de afaceri ......................................................... ........
Autorul planului de afaceri ...................................................... .......
Locatia de implementare ............................................................
Nr.
crt.

Criterii de evaluare a eligibilităţii

Da

Nu

1. Planul de afaceri insotit de anexe este atasat si respectă modelul standard
2.

Planul de afaceri asigură îndeplinirea indicatorilor de program (locuri de
munca create cf. bugetului solicitat)

Copia documentului de identitate al aplicantului care să ateste faptul că are
3. domiciliul/reşedinţa în regiunea de implementare a proiectului - Regiunea
Sud Vest Oltenia (judeţele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinti, Vâlcea) este atasat
4. Declaraţia de eligibilitate este atasata si respectă modelul
5. Declaraţia de angajament este atasata si respectă modelul
6. Declaraţie evitare a incompatibilităţii este atasata si respectă modelul
7. Declaraţie evitare dubla finanţare este atasata si respectă modelul
Adeverinţă emisă de către fumizorul cursurilor de antreprenoriat în cadrul
proiectului Sprijin acordat studentilor antreprenori prin care se atestă
8.
faptul că aplicantul face parte din grupul ţintă si a finalizat cursurile de
antreprenoriat
9. Certificat de cazier judiciar al aplicantului
Domeniul de activitate în care se realizează investiţia este eligibil, respectiv
se incadreaza codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială
10.
menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020
(Anexa 5 Lista CAEN si Anexa 5 bis).
11. Proiectul se va implementa în regiunea de implementare a proiectului
12. Autorul planului de afaceri a depus un singur plan de afaceri
13.

Valoarea totală a proiectului se incadreaza in valoarea maxima specificata
in Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri

Atenţie: Pentru minim un criteriu evaluat cu "nu", planul de afaceri va fi respins, acesta nu va
mai trece în etapa de evaluare tehnică şi financiară.
Data: ...................................
Nume şi prenume expert evaluator: .................................... .
Semnătură expert evaluator: ................................................

obs.

