FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Locuri de munca pentru toti
Cod apel: POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil
non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: “SIA VEST – Suport pentru Initiative Antreprenoriale”
Contract nr. POCU/82/3/7/105255
Beneficiar : Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis
GRILA EVALUARE ADMINISTRATIVA - FAZA A
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CRITERII:
DA
Criterii privind solicitantul:
- Are varsta cuprinsa intre 18-64 ani
- Nu face parte din categoria NEETs
- Are domiciliul in Regiunea Vest (judetele Timis,
Caras-Severin, Hunedoara, Arad)
- A absolvit curs de “competente antreprenoriale”
Criterii privind proiectul:
- Proiectul se realizeaza in mediul urban din
regiunea Vest
- Proiectul are un singur cod CAEN pentru care se
solicita AFN
- Proiectul creaza minim 2 locuri de munca
- AFN nu depaseste valoarea maxima admisa
Criterii privind dosarul de concurs:
- copie după actul de identitate/cartea de identitate
a participantului;
- copie după certificatul de naștere;
- certificat de căsătorie sau hotărârea de divorț /actul
de desfacere a căsătoriei (dupa caz)
cu mențiunea ”conform cu originalul” însoțită de numele și
prenumele participantului și semnătura acestuia;
- cerere de înscriere la concursul de plan de afaceri
Anexa nr.4
- planul de afaceri însoțit de bugetul schemei de
ajutor de minimis și anexe ale planului - Anexa
nr.5
- actul din care reiese dovada finalizării cursurilor
de competențe antreprenoriale din cadrul
proiectului
- copie a ultimului actul de studii al participantului cu
mențiunea ”conform cu originalul” însoțită de
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numele și prenumele participantului și semnătura
acestuia;
Declarație pe proprie răspundere - Anexa nr. 6
Declarație privind conflictul de interese - Anexa
nr.7
Declarația pe proprie răspundere privind
respectarea condiţiilor schemei de minimis Anexa nr.8
Declarație de sustenabilitate cu privire la
menținerea locurilor de munca - Anexa nr.9
Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea
dublei finanţări
Declaratie ca nu înregistrează datorii publice și
și-a plătit la timp taxele, obligațiile și alte
contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și
bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare;
Dosarul a fost depus in termenul prevazut de
metodologie

Nume candidat:
Admis
Respins

