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DISPOZIȚII GENERALE

Prezenta metodologie are ca obiectiv, in termenul stabilit prin Cererea de Finantare, selectarea pe
criterii de transparenta, cost-eficienta si sustenabilite a 5 idei de afaceri care urmeaza a beneficia de un
ajutor de minimis de 110.000 RON fiecare si a 5 idei de afaceri care urmeaza sa fie premiate cu suma
de 20.000 (cu obligativitatea de a deschide un PFA sau o societate comerciala), in cadrul proiectului
„Un viitor mai bun prin eforturi comune in municipiul Rosiorii de Vede” si este întocmită în baza:
•
•
•
•

Contractului de finanţare având numărul de identificare POCU/20/4/2/102081
Ghidului solicitantului – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului
Operational Capital Uman 2014-2020”
Ghidului Solicitantului – Conditii specifice „4.2. „Reducerea numarului de personae aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri
integrate”.
SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile
marginalizate

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului POCU/20/4/2 „Un viitor mai bun prin eforturi comune in
municipiul Rosiorii de Vede” il reprezinta reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din zonele marginalizate ale Municipiului Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, prin
implementarea de masuri integrate, ce vizeaza educatia,ocuparea, sanatatea, locuirea si implicarea
civica.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este stimularea dezvoltarii de activitati antreprenoriale
de catre locuitorilor din zonele marginalizate ale Municipiului Rosiorii de Vede, prin organizarea unor
cursuri de Competente Antreprenoriale, la care vor participa un numar de 336 persoane si prin
finantarea unui numar de 10 noi afaceri.
Prin proiect se susține creșterea gradului de ocupare prin crearea a 10 noi locuri de muncă, câte minim
1/afacere, menținute minim 6 luni după finalizarea perioadei de finantare , de către cele 10 afaceri noi
înființate. De asemenea, pe termen lung, proiectul vizează dezvoltarea culturii antreprenoriale prin
transformarea antreprenoriatului într-o alternativă viabila de carieră în Municipiul Rosiorii de Vede.
Atentie! Pe parcursul perioadei de depunere a aplicatiilor, prezentul regulament poate fi
modificat pentru a se adapta eventualelor instructiuni emise de AMPOCU. Modificarile vor fi
publicate pe website-ul UAT Rosiori de Vede http://www.primariarosioriidevede.ro/ si pe pagina
de Facebook „Antreprenori in Rosiori”, pe care vă recomandăm să le consultați periodic, până
în momentul depunerii aplicației.
In sensul prezentei metodologii următorii termeni se definesc astfel:
•

administratorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene prin
Autoritatea de Management pentru POCU sau prin Organismele Intermediare pentru POCU

•

furnizorul de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de
Management pentru POCU;

•

beneficiar al finanțării nerambursabile este asocierea formata din Asociatia de prietenie
Romano-Franceza ROMFRA Alexandria, impreuna cu Power Net Consulting S.R.L. Bucuresti,
SC Kalymed Impex S.R.L. Rosiorii de Vede, Scoala Gimnaziala ,, Alexandru Deparateanu ''
Rosiorii de Vede, SC B IQ Consulting S.R.L. Alexandria, Scoala Gimnaziala ,,Dan Berindei ''
Rosiorii de Vede, Municipiul Rosiorii de Vede.

•

beneficiarul schemei de ajutor de minimis – întreprinderi create de persoane care doresc să
iniţieze o activitate independentă, cu vârsta mai mare de 18 ani, apartinand grupului tinta al
proiectului POCU/20/4/2/102081, pe baza unui plan de afaceri selectat în condițiile stabilite in
cadrul prezentei metodologii.

Prezenta metodologie de organizare a concursului si selectie a planurilor de afaceri determină cerințele
față de participanți și planurile/ideile de afaceri prezentate la concurs, criteriile de selectare și
evaluare, calendarul de desfășurare a Concursului, modalitatea de evaluare a planurilor de afaceri și
de stabilire a câștigătorilor, precum și modalitatea de acordare a celor 5 ajutoare de minimis
întreprinderilor nou înființate și a celor 5 premii pentru cei 5 castigatori de premii, in valoare de 20.000
lei fiecare.
Scopul concursului constă în identificarea si selectarea pe criterii de transparenta, cost-eficienta si
sustenabilite a celor mai bune planuri de afaceri și în sprijinirea persoanelor care au întocmit aceste
planuri de afaceri în vederea înființării de 10 noi întreprinderi in Municipiul Rosiorii de Vede.
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PERSOANE ELIGIBILE
Grupul tinta al prezentului proiect este format din 565 persoane, aflate in risc de saracie si excluziune
sociala, cu domiciliul sau resedinta in una din cele 5 zone marginalizate ale municipiului Rosiorii de
Vede, judetul Teleorman, din care:
• 350 adulti
• 200 elevi din clasele I-VIII
• 15 prescolari
In grupul tinta al proiectului vor fi incluse numai persoane aflate in cel putin una dintre urmatoarele
situatii:
A) în risc de saracie
În categoria în risc de saracie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub
pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile in totalul
populatiei.
SAU
B) se confrunta cu o deprivare materiala severa
Persoanele care se confrunta cu deprivare materiala severa dispun de conditii de trai extrem de limitate
datorita lipsei resurselor, la care se înregistreaza cel putin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv
nu îsi pot permite:
1) sa plateasca chiria sau facturile la utilitaþi,
2) sa asigure încalzirea adecvata a locuinþei,
3) sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,
4) sa manânce carne, peste sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o saptamâna de vacanta departe de casa,
6) un autoturism,
7) o masina de spalat,
8) un TV color
9) un telefon.
SAU
C) traiesc în gospodarii cu o intensitate foarte redusa a muncii
Persoanele care traiesc în gospodarii cu o intensitate foarte redusa a muncii sunt cele cu vârsta
cuprinsa între 0-59 ani care locuiesc în gospodarii în care adultii (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în
anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total.
Competiţia de idei de afaceri va fi deschisă doar celor 350 de adulti ce formeaza grupul tinta al
proiectului. Pot depune aplicații doar persoane fizice, in nume propriu. Entitățile economice deja
inființate nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului concurs.
Pentru a fi eligibil in cadrul prezentei competitii, persoana care depune aplicatia trebuie sa se
regaseasca ulterior in functia de reprezentant legal al entitatii juridice ce urmeaza a fi infiintate si
nu a fost supusa unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată,
din motive profesionale sau etic-profesionale, nu a fost condamnata de tip res judicata pentru fraudă,
corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor
financiare ale Comunităţii Europene, nu furnizează informaţii false si este direct responsabilă de
pregătirea şi implementarea Planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru Planul de afaceri
propus a fi finanţat.

3

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE ŞI FORME DE FUNCŢIONARE PROPUSE
Ideile de afaceri vor fi propuse pentru initierea unei activitati independente, reprezentand întreprinderi
constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform
Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările și completările ulterioare, precum și conform OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea
activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale.
Prezenta schemă de minimis nu se aplică pentru:
a)
ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999
privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
b)
ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției
primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE (Anexa 8 – Anexa 1
a Tratatului de Instituire a Comunitati Europene);
c)
ajutoarele acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi
comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
•
•

Atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în
cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduce pe piaţă de întreprinderile în cauză;
Atuncicândajutorulestecondiţionat de transferarea lui parţială sau integral către producători
primari.

d)
ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre,
respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării
unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)

ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;

f)

ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Activitățile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt definite în Ghidul
Solicitantului Conditii specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate”,
aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 4
„Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.2., respectiv:
•

susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu prin
acordarea de subvenții (micro-granturi) persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de
afaceri.

Noile întreprinderi create vor avea sediul social in zonele marginalizate ale Municipiului Rosiorii de
Vede, respectiv pe strazile enumerate mai jos și isi vor desfășura activitatea în Municipiul Rosiorii de
Vede.
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Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Dunarii
Dorobanti
Belitori
Traian
Dunarii
Dorobanti
Broscariei
Libertatii
I.L. Caragiale
Ceaus Firica
Porumbeilor
Avram Iancu
Olaresei
Pod de fier
Stegarului
Ciresului
Viisoareanu
Fundatura Dorobanti
Înfrățirii
13 Decembrie
Liniștei
Spătarului
Bd. Comercial
Sf. Vineri
Fundatura Linistei
P.Surpateanu
1933 Toate numerele
Agricultori
Maidanului
A Copilescu
Plantelor
Salciilor
Libertatii
Crisan
A.Dobrescu
Republicii
Sg. Izbiceanu
Oltului
Mălurescu
Al. I. Cuza
Egalitatii
Lunca Vezii
Vadul Vezii
Fundatura Lunca Vezii
Fundatura 1 Vadul Vezii
Fundatura 2 Vadul Vezii

FN, 45, 302
FN, 18
Toate numerele
Toate numerele
De la nr.144 la nr. 214A
De la nr.1 la nr. 28
Toate numerele
Toate numerele
De la nr.121 pana la sfarsitul strazii
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
De la nr.66 la nr. 93
De la nr.110 la nr. 130 A
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
De la nr.1 la nr. 11B
De la nr. 23 la nr. 35A
De la nr.22 la nr. 41
Toate numerele
De la nr.32 la nr. 38
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
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CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS PLANURI DE AFACERI
Perioada de derulare a compeţiei de idei de afaceri:
Termenul limita de depunere a aplicatiilor: aplicatiile se vor putea depune timp de 30 de zile
calendaristice de la data deschiderii primei runde a competitiei. Aceasta va fi anuntata pe website-ul
UAT Rosiori de Vede http://www.primariarosioriidevede.ro/ si pe pagina de Facebook „Antreprenori in
Rosiori” cu minim 5 zile inainte de deschiderea ei.
In cazul in care, in urma primei runde de derulare a competitiei de idei de afaceri bugetul alocat
nu este epuizat (nu sunt depuse suficiente planuri de afaceri sau acestea nu ating pragul
calitativ minim necesar pentru a obtine finantare), vor fi organizate noi runde de concurs, pana
la epuizarea bugetului. Noile runde vor fi anuntate pe website-ul UAT Rosiori de Vede
http://www.primariarosioriidevede.ro/ si pe pagina de Facebook „Antreprenori in Rosiori” cu
minim 5 zile inainte de deschiderea lor.
Detaliu activitate
Publicare metodologie concurs planuri de afaceri
Perioada de depunere a planurilor de afaceri
Evaluarea candidaturilor primite si solicitarea de
clarificari – etapa administrativa

Publicarea rezultatelor in urma evaluarii
administrative
Evaluarea tehnica a candidaturilor declarate
admise in urma evaluarii administrative
Publicarea rezultatelor procesului de evaluare
Primirea contestatiilor asupra rezultatelor
procesului de evaluare
Solutionarea contestatiilor
Publicarea rezultatelor finale
Semnarea preacordurilor de finantare
Infiintarea firmelor
Semnarea acordurilor de finantare

Termen
26.10.2018
01.11. 2018 – 30.11.2018
Evaluarea candidaturilor dpdv administrativ,
solicitarea si primirea de clarificari se va face pe
intreaba perioada de depunere a candidaturilor, cu
respectarea termenelor de raspuns specificate in
Metodologia de derulare a concursului de planuri
de afaceri, dar nu se va incheia mai tarziu de
06.12.2018.
07.12.2018
01.12.2018 - 12.12.2018
13.12.2018
14.12.2018 – 16.12.2018
17.12.2018 – 19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018 – 10.01.2019
21.12.2018 – 30.01.2019
31.01.2018 – 5.02.2018

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
Participanţii eligibili:
Persoane fizice apartinand grupului tinta asa cum a fost definit mai sus care doresc sa initieze o
activitate independenta in Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman.
Condiţii de participare:
Pentru a intra în competiţie este nevoie ca participanţii să trimită anterior termenului limită o propunere
completă şi eligibilă care include următoarele documente:
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a.
b.
c.
d.
e.

Plan de afaceri - Anexa 1
Buget Plan de afaceri Anexa 2
Cash-flow – Anexa 3
Curriculum vitae (română), format Europass.
Declaratie de eligibilitate (română) – Anexa 4

Propunerile vor fi transmise în format electronic la adresa de e-mail: AntreprenoriRosiori@gmail.com.
Toţi participanţii vor primi un mesaj electronic de confirmare a recepţiei propunerii.
Toate documentele mentionate mai sus se trimit atat in format Word/Excel, cat si informat pdf,
semnate de catre aplicant.
Aplicaţiile incomplete şi/sau aplicaţiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.
Fiecare solicitant are dreptul de a depune o singura aplicatie. In cazul in care o persoana va depune
mai multe aplicatii, numai prima aplicatie depusa va fi luata in considerare. De pe o adresa de e-mail
poate fi depusa o singura aplicatie.
Nota: recomandăm ca mesajele să nu depăşească limita de 5MB. Pentru aplicatii mai mari de 5 MB, vă
rugăm să utilizaţi un instrument de transfer al fişierelor, cum ar fi http://www.sendspace.com/ şi să
solicitaţi confirmarea primirii aplicatiei la aceeaşi adresa de email.
ETAPELE EVALUARII SI ANUNȚAREA CASTIGĂTORILOR
Prima etapă a evaluarii
Prima etapă a evaluarii include ca prim pas verificarea completitudinii candidaturilor. Aplicanţii care
nu trimit Aplicația – Planul de afaceri si Bugetul completate integral, CV-ul si declaratiile anexate vor fi
descalificaţi. Fiecare solicitant are dreptul de a depune o singura aplicatie. In cazul in care o persoana
va depune mai multe aplicatii, numai prima aplicatie depusa va fi luata in considerare. De pe o adresa
de e-mail poate fi depusa o singura aplicatie.
Documentele aferente fiecarei aplicatii vor fi trimise ca atasament intr-un singur e-mail. Expertii
proiectului vor face, prin e-mail, in termen de 3 zile de la primirea aplicatiei, o singura solicitare de
completare a setului de documente transmis de aplicanti. Daca aplicantul respectiv nu raspunde
solicitarii in termen de 3 zile de la primirea acesteia prin e-mail, in sensul completarii documentatiei
solicitate, aplicatia va fi descalificata fara nicio alta instiintare prealabila.
Toate documentele mentionate mai sus se trimit atat in format Word/Excel, cat si informat pdf,
semnate de catre aplicant.

A doua etapa a evaluarii
Comisia de selecție și evaluare a planurilor de afaceri va include un număr impar de membri care
vor fi reprezentanți ai: Mediului de afaceri; Mediului financiar – bancar; Patronatelor din aria de
implementare a proiectului.
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Aplicanţii care au trimis Planul de afaceri si Bugetul completate integral, precumşidocumentele de
suport vor fi admişi pentru a doua etapa a evaluarii. Aplicaţiile vor fi analizate pe baza unei grile de
evaluare ( Anexa 6 – Grila de evaluare) care va urmări o serie de criterii:
•
•
•

•

planificarea afacerii – măsura în care aplicantul propune o idee de afaceri realistă şi practică,
având de asemenea capacitatea de a o dezvolta;
relevanta afacerii – masura in care ideea de afaceri propusa se incadreaza in obiectivele
schemei de minimis
sustenabilitatea – măsura în care există o piaţă pentru ideea de afaceri propusă şi potenţialul
afacerii de a se autosusţine pe o perioadă de minim 6 luni de la închierea asistenţei financiare
şi tehnice primite; raportul dintre investiţie şi rezultat – afacerea propusă este fundamentată pe
un set de previziuni financiare realiste care justifică sustenabilitatea acesteia.
capacitatea instituţională – propunerea include o schemă de personal care poate îndeplini atât
cerinţele administrative, cât şi cele de dezvoltare ale afacerii; organizaţia aplicantă are un fond
financiar de dezvoltare care poate asigura contribuţia proprie la înfiinţarea şi operarea
întreprinderii (achiziţii materii prime, instruire personal, distribuţie etc); există un sistem eficient
de management al riscului; constituie un avantaj experienţa anterioară a personalului implicat
in dezvoltarea oricărui tip de proiecte generatoare de venit.

Neidentificarea oricarui element in cadrul aplicatiei care sa raspunda criteriilor de mai jos atrage dupa
sine punctarea cu 0 aferenta criteriului respectiv. Descrierea vaga, nerealista, aprecierile generale,
necorelarile, absenta datelor cantitative, (de preferat) verificabile, nedetaliarea bugetului atrag punctaje
comparativ mai scazute.

NOTĂ: Se acordă 0 puncte în cazul absenţei elementului vizat din aplicaţie şi 1 punct pentru
simpla menţionare a elementului în documentul evaluat. Punctajul minim pentru acordarea
ajutorului de minimis este de 60 de puncte.

ATENTIE! Obtinerea unui punctaj peste 60 de puncte nu atrage automat dupa sine acordarea
ajutorului de minimis.
În urma acestei etape se va face o ierarhizare a propunerilor în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Primele 5 aplicatii in ordinea punctajului vor fi propuse pentru acordarea de ajutoare de minimis iar
urmatoarele 5 vor fi propuse pentru acordarea de premii.
Organizatorii vor notifica toti aplicanţii cu privire la rezultatele evaluarii, indicând punctajele obținute,
prin publicarea pe website-ul UAT Rosiori de Vede http://www.primariarosioriidevede.ro/ si pe pagina
de Facebook „Antreprenori in Rosiori” a listei complete a rezultatelor in maxim 30 de zile de la
expirarea perioadei de depunere a aplicatiilor.
Eventualele contestații se vor depune la adresa de e-mail AntreprenoriRosiori@gmail.com , in termen
de 3 zile de la anuntarea castigatorilor, in format pdf, semnate de catre aplicant. Acestea vor fi
soluționate
iar
deciziile
aferente
publicate
pewebsite-ul
UAT
Rosiori
de
Vede
http://www.primariarosioriidevede.ro/ si pe pagina de Facebook „Antreprenori in Rosiori” in termen de
3 zile de la finalizarea perioadei de depunere a contestatiilor.
Contestaţia va cuprinde:
•
•

datele de identificare ale solicitantului;
obiectul contestaţiei;
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•
•

motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
dovezile pe care se întemeiază;

Câștigătorii vor fi invitați la semnarea pre-acordului de finantare în termen de 20 zile de la publicarea
anunțului final privind rezultatele concursului. In cazul in care un aplicant castigator refuza sa semneze
pre-acordul de finantare, cel mai bine clasat aplicant al carui Plan de afaceri nu a fost selectat va fi
invitat sa semneze pre-acordul de finantare. Câștigătorii competiției vor avea obligația de a ocupa
funcția de reprezentant legal al entității juridice pe care o vor înființa.
FINANȚAREA PLANURILOR DE AFACERI

Ajutor de minimis:
Competiţia va avea 5 câştigători finali, care vor beneficia de finanțare în valoare de 110.000 RON. În
urma anunțării celor 5 câștigători, Beneficiarul finantarii nerambursabile încheie cu aceștia pre-acorduri
de finanțare, câștigătorii asumându-și faptul că vor înființa din punct de vedere legal noua entitate
economică în termen de 30 de zile. După constituirea sa legală, Beneficiarul finantarii nerambursabile
va încheia cu entitatea nou creată un acord de finanţare care preia toate prevederile prezentului
Regulament precum si ale Contractului de finantare intre Beneficiarul finantarii nerambursabile,
respectiv administratorul schemei de minimis/furnizorul de ajutor de minimis si ale altor reglementari
aplicabile. Toate cheltuielile efectuate inainte de semnarea acordurilor de finantare sunt neeligibile, cu
exceptia taxelor / onorariilor legate de constituirea firmei.
Ajutorul de minimis se acordă în tranşe, conform mecanismului cererilor de plata aplicabil POCU, dupa
cum urmeaza:
•

22.000 RON, reprezentând 20% din valoarea totală a ajutorul de minimis vor fi solicitati spre
plata OIR responsabil dupa prezentarea de către câștigători a copiilor conforme cu originalul
ale actului constitutiv/statutului și certificatului de înmatriculare (sau de înregistrare în registrul
asociațiilor și fundațiilor, în cazul ONG-urilor) a întreprinderii nou înființate si vor fi virati de catre
Beneficiarul finantarii nerambursabile beneficiarilor de ajutor de minimis nu mai tarziu de 2 zile
de la data efectuarii viramentelor aferente cererii de plata respective de catre OIR responsabil;

•

55.000 RON, reprezentând 50% din valoarea totală a ajutorului de minimis vor fi solicitati spre
plata OIR responsabil la prezentarea extrasului REVISAL care probează angajarea de către
întreprinderea nou înființată a 1 persoana cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată si
depunerea primului Raport de Progres (facand dovada cheltuirii primei transe de finantare)si
vor fi virati de catre Beneficiarul finantarii nerambursabile beneficiarilor de ajutor de minimis nu
mai tarziu de 2 zile de la data efectuarii viramentelor aferente cererii de plata respective de
catre OIR responsabil;

•

33.000 RON, reprezentand 30% din valoarea totală a ajutorului de minimis vor fi solicitati spre
plata OIR responsabil dupa aprobarea de catre administrator a Raportului Intermediar, insotit
de justificarea cheltuielilor si copii dupa documentele suport justificativesi vor fi virati de catre
Beneficiarul finantarii nerambursabile beneficiarilor de ajutor de minimis nu mai tarziu de 2 zile
de la data efectuarii viramentelor aferente cererii de plata respective de catre OIR responsabil.

Premii
Aditional celor 5 castigatori de ajutoare de minimis, competitia va avea 5 castigatori de premii, in
valoare de 20.000 lei fiecare, pentru infiintarea de entitati economice. Acestea vor fi acordate
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urmatorilor 5 clasati in cadrul competitiei de planuri de afaceri. Premiile oferite nu intra sub incidenta
ajutorului de minimis, insa se supun acelorasi reguli de functionare, monitorizare si sustenabilitate.
În urma anunțării celor 5 câștigători, Beneficiarul finantarii nerambursabile încheie cu aceștia preacorduri de finanțare, câștigătorii asumându-și faptul că vor înființa din punct de vedere legal noua
entitate economică în termen de 30 de zile. Castigatorii premiilor vor avea la dispozitie posibilitatea de
a reface planul de afaceri (ajustand bugetul in limita celor 20.000 lei) si de a opta pentru o alta forma
juridica de infiintare (exemplu: daca initial o persoana a depus plan de afaceri pentru infiintarea unui
S.R.L., cu buget de 110.000 lei, dar nu este declarat castigator al unui ajutor de minimis ci al unui
premiu, are posibilitatea de a reface bugetul, in limita a 20.000 lei si de a opta pentru infiintarea unui
PFA).
După constituirea sa legală, Beneficiarul finantarii nerambursabile va încheia cu entitatea nou creată un
acord de finanţare care preia prevederi ale prezentului Regulamentprecum si ale Contractului de
finantare intre Beneficiarul finantarii nerambursabile, respectiv administratorul schemei de
minimis/furnizorul de ajutor de minimis si ale altor reglementari aplicabile.
Premiul se acorda in doua transe, conform mecanismului cererilor de plata aplicabil POCU, dupa cum
urmeaza:
•

10.000 RON, reprezentând 50% din valoarea totală a premiului vor fi solicitati spre plata OIR
responsabil dupa prezentarea de către câștigători a copiilor conforme cu originalul ale actului
constitutiv/statutului și certificatului de înmatriculare (sau de înregistrare în registrul asociațiilor
și fundațiilor, în cazul ONG-urilor) a întreprinderii nou înființate si vor fi virati de catre
Beneficiarul finantarii nerambursabile beneficiarilor de ajutor de minimis nu mai tarziu de 2 zile
de la data efectuarii viramentelor aferente cererii de plata respective de catre OIR responsabil;

•

10.000 RON, reprezentând 50% din valoarea totală a premiului vor fi solicitati spre plata OIR
responsabil la prezentarea extrasului REVISAL care probează angajarea de către
întreprinderea nou înființată a 1 persoana cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată si
depunerea primului Raport de Progres (facand dovada cheltuirii primei transe de finantare) – in
cazul in care se opteaza pentru infiintarea unui S.R.L. sau la 6 luni de la incasarea primei
transe a premiului – in cazul in care se opteaza pentru infiintarea unui PFA si vor fi virati de
catre Beneficiarul finantarii nerambursabile beneficiarilor de ajutor de minimis nu mai tarziu de
2 zile de la data efectuarii viramentelor aferente cererii de plata respective de catre OIR
responsabil.

Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligația de a pune la dispoziția administratorului/furnizorului de
ajutor de minimis/beneficiarului finantarii nerambursabile, în formatul și în termenul solicitat de acesta,
toate datele și informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce
cad în sarcina furnizorului.
Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au obligația de a menține investiția finanțată în cadrul
prezentei scheme de ajutor de minimis pentru o perioadă de cel puțin 18luni: 12 luni perioada minima
obligatorie de functionare a afacerii si 6 luni perioada minima de sustenabilitate (după finalizarea
investiției).
Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au obligația de a crea cel puțin 1 loc de muncă în cadrul
întreprinderii nou înființate și de a menține aceste locuri de muncă cel puțin 6 luni după finalizarea
investiției.Beneficiarii de premii au, de asemenea, obligatia de a crea cel puțin 1 loc de muncă în cadrul
întreprinderii nou înființate și de a menține aceste locuri de muncă cel puțin 6 luni după finalizarea
investiției.
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Încetarea activității intreprinderii sau diminuarea numărului de locuri de muncă ocupate, față de
numărul indicat în Planul de afaceri și/sau cererea de finanțare aprobată, se sancționează cu restituirea
ajutorului de minimis.
Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui intreaga valoarea a ajutorului de minimis
primit in situatia nerespectarii conditiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă.
Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligatia de a notifica furnizorul/administratorul schemei cu
privire la necesitatea recuperarii ajutorului de minimis;
Furnizorul are obligatia de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzator.

DISPOZIȚII FINALE
Prezenta metodologie se aplică în cadrul proiectului POCU/20/4/2/102081 si poate fi modificata și
completată pentru a se adapta eventualelor instructiuni emise de AMPOCU, apărute ulterior publicării
metodologiei, precum si de necesitățile reale care decurg din implementarea proiectului. Modificarile
vor fi publicate pe website-ul UAT Rosiori de Vede http://www.primariarosioriidevede.ro/ si pe grupul de
Facebook „Antreprenori in Rosiori”.
În elaborarea metodologiei s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, avându-se in vedere
Constituția României, Legea nr. 202/2002 republicata în 2007 privind egalitatea de șanse între femei și
bărbați.
Metodologia respectă principul egalității de gen, promovând tratamentul egal între femei și bărbați, fără
a se realiza nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de rasa, naționalitate, etnie,
limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, handicap, boala cronică,
infectare HIV, apartenența la categorii defavorizate.
Anexe ale metodologiei:
Anexa 1 - Aplicație – Plan de afaceri
Anexa 2 - Buget Plan de afaceri
Anexa 3 - Cash-flow
Anexa 4 - Declaratie de eligibilitate (română)
Anexa 5 – Lista coduri caen neeligibile
Anexa 6 – Grila de evaluare
Anexa 7 – Anexa 1 a Tratatului de Instituire a Comunitati Europene
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