Anexa 3
Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Secţiune: evaluarea tehnică a planului de afaceri.
Nr. acordat in Registrul de evidenţă a planurilor de afaceri ......... ........................
Titlul planului de afaceri ........................... ...............................
Autorul planului de afaceri ...................................................... .
Locaţia de implementare: ........................................................ .
Nr.
Crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Denumire criteriu

Numarul locurilor de munca create
a) Nr. minim de locuri de munca create – 0 puncte
b) Mai mult de nr. minim de locuri de munca create – 3 puncte
Prin proiect se propun activitati ce vor promova concret Sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al
utilizarii resurselor
a) Nu propune activitati – 0 puncte
b) Declara activitati nesustinute financiar – 2 puncte
c) Activitati descrise in buget – 5 puncte
Prin proiect se propun masuri ce vor promova concret Inovarea sociala
a) Nu propune activitati – 0 puncte
b) Declara activitati nesustinute financiar – 2 puncte
c) Activitati descrise in buget – 5 puncte
Prin proiect se propun masuri ce vor promova concret Îmbunătățirea accesibilității,
a utilizării și a calității TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de
productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari
a) Nu propune activitati – 0 puncte
b) Declara activitati nesustinute financiar – 5 puncte
c) Activitati descrise in buget – 9 puncte
Strategii de marketing în vederea implementării obiectivelor planului de marketing
 stabilirea obiectivelor generale de marketing – 1 punct
 strategia de produs –1 punct
 strategia sau politica de preţ - 1 punct
 strategia de vânzări şi distribuţie - 2 puncte
 strategia de promovare şi relaţii publice - 2 puncte
Analiza SWOT
a. Nu prezinta analiza SWOT – 0 puncte
b. Prezentarea sumara a analizei SWOT – 4 puncte
c. Prezentarea detaliata a analizei SWOT – 6 puncte
Proiectul implementeaza tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în producerea/
menţinerea/ dezvoltarea produsului/ serviciului.
a) nu - 0 puncte
b) da - 5 puncte
Analiza pietei
 Nu prezinta analiza pietei – 0 puncte
 Descrierea produsului / serviciului ce face obiectul activitatii – 3 puncte
 Identificarea si analizarea concurentei – 3 puncte
 Descrierea avantajului competitional – 4 puncte
Justificarea necesitatii finantarii planului de afaceri prezentat
A. Solicitantul nu justifica necesitatea finantarii – 0 puncte
B. Solicitantul justifica necesitatea finantarii – 10 puncte
Total Evaluare Tehnica
Data: .....................................................
Nume şi prenume expert evaluator: ........ ............................. ......
Semnătură expert evaluator: ............................................... .......

Punctaj
min/max

0-3

0-5

0-5

0-9

0–7

0–6

0–5

0 – 10

0-10

60

Punctaj
obtinut

