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1. GENERALITATI
Prezentul document prezinta modalitatea de inscrirere concursul de planuri de
afaceri organizat in cadrul proiectului “Tineri antreprenori - De la idee la
oportunitate”,

POCU/829/6/13/141131,

continutul

dosarului

de

inscriere

si

modalitatile de depunere a dosarului.
Scopul concursului de planuri de afaceri este selectarea planurilor de afaceri in
vederea obtinerii unei finantari nerambursabile prin schema de ajutor de minimis
Innotech Student, in valoare de maxim 100.000 euro/plan de afaceri, adica maxim
484350 lei /plan de afaceri (s-a luat in calcul cursul Inforeuro aferent lunii 31 mai 2020,
1 Euro = 4,8435 lei).
Procesul de evaluare si selectie se face intr-un mod transparent, echidistant si
obiectiv in conformitate cu:
a) Ghidul General al Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020;
b) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art.
107 și 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la
ajutoarele de minimis;
c) Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei
nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
e) Orientări privind oportunităţile de finanţare în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014-2020;
f) GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIŢII SPECIFICE INNOTECH STUDENT
g) Schema de ajutor de minimis

INNOTECH STUDENT Apelul POCU/829/6/13

aferentă Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020),
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.13 Creșterea
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numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar și non universitar care
își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un
potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice
cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI
Obiectivul general al proiectului: “Tineri antreprenori - De la idee la
oportunitate", este in acord cu prevederile POCU 2014-2020 si consta in cresterea
numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar, respectiv
350 de persoane, din care 40% femei,

care isi gasesc un loc de munca urmare a

accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca/ cercetare/ inovare, cu
accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si
domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, in regiuni mai putin dezvoltate, cu
mentiunea ca dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV IN REGIUNEA DE
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (sediul social si punctele de lucru aferente activitatilor
economice sprijinite prin schema de minimis vor fi situate in regiunea mai putin
dezvoltata a Romaniei – Sud – Vest Oltenia). Dintre acestia vor face parte si un numar de
minim 35 vor proveni din mediul rural si 7 de etnie rroma (categorie de persoane care
sunt expuse unui risc crescut de discriminare)ce indeplinesc conditiile de eligibilitate de
apartenenta la GT.
Detalii legate de categoriile de grup tinta eligibile sunt prezentate in
Metodologia de selectie a grupului tinta aferenta prezentului proiect.
Planurile de afaceri depuse in cadrul proiectului “Tineri antreprenori - De la idee
la oportunitate" trebuie sa respecte prevederile GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIŢII
SPECIFICE INNOTECH STUDENT si ale Schemei de ajutor de minimis INNOTECH STUDENT
Apelul POCU/829/6/13 aferentă Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
(POCU 2014-2020).
De asemenea se au in vedere conditiile specifice proiectului, asa cum sunt
prevazute in Metodologia de selectie a planurilor de afaceri aferenta prezentului
proiect.
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2. CONDITII DE PARTICIPARE
In cadrul concursului de planuri de afaceri pot depune un plan de afaceri toti
membrii grupului tinta care au absolvit cursurile de formare antreprenoriala (minim
350 de persoane).
De asemenea, poate participa orice persoana care se incadreaza in categoriile
de grup tinta eligibile, dar care nu a participat la cursurile de formare antreprenoriala
organizate in cadrul proiectului. Numarul maxim de planuri care au ca solicitanti
persoane care se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile si care nu au participat
la programul de formare antreprenoriala organizat in cadrul prezentului proiect nu
poate depasi 10% din numarul total de planuri de afaceri (se vor selecta pentru
finantare maxim 2 planuri).

3. CONTINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURA SI PROCEDURA DE DEPUNERE A
CANDIDATURII
Programul de desfasurare a concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului
“Tineri antreprenori - De la idee la oportunitate”, POCU/829/6/13/141131 va fi facut
public pe site-ul proiectului www.ipacv.ro//innotech.
Anuntul de concurs va contine urmatoarele informatii:
- perioada de depunere a planurilor de afaceri
- documente necesare
- modalitatea de depunere a dosarelor de concurs
- modalitatea de comunicare a rezultatelor
- modalitatea de contestare a rezultatelor
Inscrierea la concursul de planuri de afaceri se face pe baza de dosar.
Persoanele care fac parte din grupul tinta pot depune dosarul de inscriere pentru
concursul de planuri de afaceri dupa ce au au absolvit cursul de competente
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antreprenoriale. Dosarul contine:
-

Cerere de inscriere (Anexa 1)

-

Declaraţie pe proprie raspundere privind conflictul de interese si evitarea dublei
finantari (Anexa 3)

-

Declaraţie de eligibilitate (Anexa 4)

-

Plan de afaceri(structura obligatorie conform Metodologie de selectie a
planurilor de afaceri aferenta prezentului proiect)
Persoanele care nu au urmat cursul de competente antreprenoriale in cadrul

prezentului proiect pot depune dosar de inscriere la concursul de planuri de afaceri cu
conditia sa faca parte din categoriile de grup tinta eligibile. Numarul de planuri de
afaceri selectate din randul celor depuse de persoane care nu au urmat cursul de
competente antreprenoriale in cadrul prezentului proiect este maxim 2. Dosarul
contine:
-

Cerere de inscriere (Anexa 1)

-

Declaratie pe proprie raspundere consimtamant prelucrare date cu caracter
personal (Anexa 2)

-

Declaraţie pe proprie raspundere privind conflictul de interese si evitarea dublei
finantari (Anexa 3)

-

Declaraţie de eligibilitate (Anexa 4)

-

Copie Certificat de Competente antreprenoriale emis de ANC(semnata in original
cu mentiunea „conform cu originalul”)
Adeverinta student/cursant/doctorand
Copie dupa actul de identitate(semnata in original cu mentiunea „conform cu
originalul”)
Copie certificat de casatorie- pentru persoanele care si-au schimbat numele dupa
casatorie(semnata in original cu mentiunea „conform cu originalul”)
Copie dupa ultima diploma obtinuta(minim diploma de absolvire liceu/diploma de
bacalaureat)/copie dupa adeverinta de absolvire(semnata in original cu
mentiunea „conform cu originalul”)
CV( in limba romana, actualizat)
Plan de afaceri

-

-
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Aplicatiile vor fi prezentate in format tiparit, semnate in original, insotite de
documentele editabile in format tip word si/ sau excel pe suport electronic (CD/DVD/
Memory Stick), conform formularelor furnizate. Dosarul de aplicare se depune personal/
prin curierat in plic sigilat la sediul din Craiova al administratorului schemei de ajutor
de minimis, din str Stefan cel Mare nr 12 Craiova. Dosarele se pot depune personal doar
in zilele lucratoare: Luni-Vineri, in intervalul orar 10-17. In zilele de weekend solicitantii
au posibilitatea de a transmite dosarul doar prin servicii de curierat; in acest caz se ia in
considerare data receptiei de catre beneficiar prin serviciile de curierat. Solicitantii
care depun personal dosarul, conform graficului mentionat, vor primi dovada depunerii
pe loc. Solicitantii care depun dosarul prin servicii de curierat, vor primi dovada
depunerii prin e-mail. Nu se inregistreaza dosarele de aplicare, depuse in afara
termenelor precizate, sau care NU au mentionate pe plic datele de identificare ale
solicitantului, precum si datele pentru corespondenta online/scrisa. Dosarul de aplicare
va contine un opis cu mentionarea tuturor documentelor incluse si numarul total de
pagini.
Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de
proprietate, carte identitate etc), copiile trebuie să conţină menţiunea „Conform cu
originalul” şi să fie semnate de către solicitant.
Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al
Dosarului aplicatiei, în afara celui pe care il depune.
Important! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a dosarului original al
Aplicatiei, cât și a tuturor documentelor ataşate acesteia, salvate ca fișiere
distincte cu denumirea conform listei documentelor (secţiunea specifică din Planul de
afaceri). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea
„copie conform cu originalul” etc.), cu o rezoluţie de scanare maximă de 200 dpi
(recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF.
 Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & *
: < > ? / \ { | }”, nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”.
Dosarul Aplicatiei va fi sigilat și numerotat manual de la „1” la „n”, unde „n”
este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate,
astfel încât să nu se permită detașarea sau înlocuirea documentelor, si va cuprinde în
mod obligatoriu un opis, conform modelului urmator:
Titlul documentului
Nr.
Pagina (de la..... până la.....)
crt.

Solicitantul va semna PA si toate anexele obligatorii și va face menţiunea la
sfârșitul dosarului, pe ultima pagină: „Acest dosar conţine un număr de …… pagini,
numerotate de la 1 la……”.
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Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a dosarului Aplicatiei.
Depunerea dosarului de inscriere se face de catre persoanele ce propun planul de
afaceri. Depunerea se face:
- personal, la sediul SC IPA SA, sucursala CIFATT Craiova din Str. Stefan cel Mare
Nr.12, Craiova, Dolj, Romania.
- prin posta/curier, la sediul SC IPA SA sucursala CIFATT Craiova, Str Stefan cel
Mare Nr. 12, Craiova, Dolj, cod poştal 200130.

4. DEPUNEREA CONTESTATIILOR
Contestatiile privind rezultatele evaluarii tehnico-economice a planurilor de
afaceri se pot face in termen de 24 de ore de la data limita a afisarii pe site-ul
proiectului a listei preliminare a planurilor evaluate, cu punctajele obtinute si a a
planurilor selectate pentru finantare.
Orice participant la concursul de planuri de afaceri care considera ca a fost
nedreptatit in procesul de evaluare/selectie poate depune o singură dată o contestaţie
legată de evaluarea propriului Plan de Afaceri. Contestatiile se vor depune personal,
prin curier sau prin posta, la registratura SC IPA SA sucursala Craiova, Str. Stefan cel
Mare nr.12, Craiova, Dolj, cod postal 200130.

5. LISTA ANEXE

5.1. Cerere de inscriere (Anexa 1)
5.2. Declaratie pe proprie raspundere consimtamant prelucrare date cu caracter
personal (Anexa 2)
5.3. Declaraţie pe proprie raspundere privind conflictul de interese si evitarea
dublei finantari (Anexa 3)
5.4. Declaraţie de eligibilitate (Anexa 4)
5.5. Model cerere contestaţie evaluare tehnico-financiară concurs planuri de afaceri
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