Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia si Bucure ști-Ilfov
Contract nr. POSDRU/176/3.1/S/150524

METODOLOGIA DE ORGANIZARE
A CONCURSULUI DE PLANURI ÎN AFACERI

desfășurat în cadrul proiectului Step-by-step
Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile SV Oltenia si Bucure ști-Ilfov
Cod de identificare:176/3.1/S/ID150254

CAP.1. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezenta metodologie a concursului „Step by Step in business” determină
cerințele fată de participanți și lucrările prezentate la concurs, criteriile de selectare și
evaluare, termenul de desfă șurare al Concursului, modalitatea de evaluare a planurilor
de afaceri și de stabilire a câ știgătorilor, precum și modalitatea de acordare a
ajutoarelor de minimis întreprinderilor nou înfiin țate.
Art. 2. Proiectul Step-by-step în business-Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile SV
Oltenia și București-Ilfov este finanțat de Fondul Social European, prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Art. 3. Beneficiarul (solicitantul) proiectului este Agenția Adventistă pentru Dezvoltare,
Refacere și Ajutor-ADRA Romania având ca parteneri: S.C. R4-Consultan ța și Formare
Profesională srl - Partener 1; Asociația Respiro - Partener 2; Funda ția Centrul de
Resurse pentru Educație și Formare Profesională-CREFOP - Partener 3.
Art. 4. Scopul proiectului constă în sporirea investi țiilor în dezvoltarea
antreprenoriatului, fiind în concordanță cu Strategia Na ționala pentru ocuparea for ței de
munca 2014-2020, în special în sectoare cu valoare adăugată.
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Art. 5. Prin proiectul “Step by step” - Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile SV
Oltenia și București-Ilfov, ID150254,
se dore ște revitalizarea, dezvoltarea și
implementarea antreprenorialului în regiunea SV Oltenia și Bucure ști-Ilfov. Proiectul se
încadrează în următoarele Politici si Strategii Europene: Strategia Europeană privind
Ocuparea forței de muncă, în pachetul privind ocuparea for ței de muncă în rândul
tinerilor, prin promovarea și sprijinirea ocupării pe cont propriu, dezvoltarea
întreprinderilor sociale și înființarea de noi întreprinderi.
Art. 6. Obiectivul general al proiectului este promovarea culturii antreprenoriale în
rândul a 400 de persoane peste 18 ani care doresc să ini țieze o activitate
independentă, în special persoane între 18-25 de ani, înmatriculate în sistemul de
învățământ superior, prin consiliere, orientare, formare profesională, asisten ță pre și
post înființare a 40 de firme în regiunile Sud-Vest Oltenia și Bucure ști-Ilfov și crearea a
minim 80 de noi locuri de munca.
Art. 7. Proiectul are următoarele obiective specifice :
OS1 – dezvoltarea competențelor profesionale și abilită ților antreprenoriale a 400 de
persoane din GT prin servicii integrate de consiliere, orientare profesională, sprijin
pentru inițierea afacerilor, formare profesională, activită ți de asisten ță și post-asisten ță
în sprijinul inițierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu.
OS2 – dezvoltarea și consolidarea noilor domenii de ocupare și antreprenoriat (mediu,
cultură, societate informațională, servicii personale/individualizate etc) prin deschiderea
a 40 de firme care vor activa în aceste domenii, în conformitate cu Direc țiile de politică
industrială din Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.
OS3 – crearea a 40 de firme și a minim 80 de locuri de munca (ce vor fi men ținute cel
puțin 6 luni după închiderea proiectului, în Regiunile Bucure ști-Ilfov și Sud-Vest Oltenia
prin acordarea ajutorului de minimis, în urma unui concurs de idei de afaceri.
OS4 – dezvoltarea și consolidarea spiritului antreprenorial pentru cele 40 de persoane
ce vor iniția câte o afacere, prin organizarea unei vizite de studiu la antreprenori din
Portugalia și prin promovarea noilor idei de afaceri în cadrul conferin țelor de prezentare
publica, workshop-ului, prin publicarea și distribuirea catalogului de prezentare a
firmelor nou înființate și prin metode de promovare online.
OS5 – dezvoltarea activității Centrului pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor din
Regiunea București-Ilfov și înființarea și dezvoltarea a două noi Centre de Sprijin pentru
inițierea Afacerilor, unul în Regiunea Sud -Vest Oltenia, iar celălalt în regiunea Bucure ști
– Ilfov, prin consultanță specifică oferită beneficiarilor (400 de persoane din GT).

CAP. 2. DOMENII ACCEPTATE PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI întreprinderi
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Art. 8. Scopul concursului constă în identificarea celor mai bune planuri de afaceri și în
sprijinirea persoanelor care au întocmit aceste planuri de afaceri în vederea înfiin țării
de noi întreprinderi în domeniile:











turism și ecoturism;
textile și pielărie;
lemn și mobilă;
industrii creative
industria auto și componente;
tehnologia informațiilor și telecomunicațiilor;
procesarea alimentelor și a băuturilor;
sănătate și produse farmaceutice;
energie și management de mediu;
bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii.

Art. 9. Fiecare plan de afaceri participant la concurs va avea ca obiect de activitate
principal un cod CAEN autorizat aferent desfă șurării activită ți într-unul din cele 10
domenii de activitate eligibile enumerate mai sus si regăsite în anexa 6.

CAP.3 PERSOANE ELIGIBILE
Art. 10. Competiția de planuri de afaceri este deschisă publicului larg, nu doar
persoanelor din grupul țintă care au participat la programul de formare în domeniul
antreprenoriatului in cadrul proiectului.
Art. 11. Grupul țintă eligibil este format din persoane cu vârsta peste 18 de ani,
care doresc să inițieze o activitate independentă, persoane care au domiciliul in
regiunea Sud-Vest Oltenia (județele: Olt, Dolj, Vâlcea, Gorj si Mehedin ți) sau regiunea
București-Ilfov.
Art. 12. Grupul țintă al proiectului trebuie să aibă domiciliul/re ședin ța în regiunile de
implementare. Pentru categoriile de persoane din grupurile țintă eligibile, dovada
apartenenței la categoria de grup țintă respectivă se va face prin furnizarea unei copii a
actului de identitate. Astfel, persoanele care nu au participat la programul de formare
profesională în domeniul antreprenoriatului în cadrul proiectului, dar care doresc
înscrierea în concursul de planuri de afaceri în vederea înfiin țării unei noi întreprinderi,
vor depune la dosarul de înscriere și o copie după actul de identitate.
Art. 13. Un participant poate depune un singur plan de afaceri. Participan ții se pot
asocia pentru înființarea noilor întreprinderi, în următoarele condi ții:
-între participanții la cursul de formare profesională
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-între participanții la cursul de formare profesională și ter ți cu condi ția de capital
majoritar pentru cei dintâi.

CAP.4 CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS
Art. 14. Activitățile aferente desfășurării concursului „Step – by - step in business” se
vor realiza conform următorului calendar:
Perioada
04–21.05.2015
04–21.05.2015

Activități
Înscrierea participanților la concurs
Etapa înscriere dosare - eliminatorie
Evaluare Planuri de afaceri (anexa 3)

22.05.2015

Publicarea rezultatelor în urma evaluării Planurilor de afaceri

25.05.2015

Contestații în urma rezultatelor evaluării Planurilor de afaceri

26.05.2015

Soluționare contestații

26-29.05.2015

Etapa de interviuri

02.06.2015

Afișarea rezultatelor în urma interviurilor

03.06.2015

Contestații

04.06.2015

Soluționare contestații

05.06.2015

Afișarea rezultate finale concurs

Art. 15. Selecția și evaluarea planurilor de afaceri se realizează în trei etape, din care
prima este eliminatorie, conform procedurii de evaluare:
1. Etapa de inscriere – eliminatorie



Personalul desemnat pentru inscriere va verifica dosarul de concurs depus de
fiecare participant, pentru ca aceasta să fie complet.
În cazul în care dosarul participantului nu este complet, planul acestuia de
afacere nu va fi acceptat in concurs

2. Etapa de selecţie si evaluare
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Fiecare aplicație incluzând planul de afaceri care a trecut de etapa de inscriere
-eliminatorie va fi analizată de membrii comisiei de selecţie și evaluare. Pentru
fiecare plan de afaceri vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza
grilei de evaluare prevăzute în anexa 3 si vor include observa țiile și justificările
membrilor comisiei pentru punctajul acordat.
Comisia de selecție și evaluare stabilește ierarhia planurilor de afaceri pe baza
punctajului obținut la grila de evaluare a planurilor de afacere, stabilind un
clasament pe județe de implementare proiect
Comisia de selecție și evaluare va selecta primele 40 de planuri de afaceri ce vor
intra in etapa de interviu, plus următoarele 20 planuri de afacere ce vor intra pe
o listă de rezervă.

3. Etapa de interviu și anunțarea câștigătorilor


Autorii celor 60 de planuri de afaceri selectate vor fi invita ți la Bucure ști in cadrul
unei sesiuni de interviuri. În cadrul acestei sesiuni evaluatorii vor evalua
capacitatea persoanelor înscrise de a gestiona un start-up creativ și vor acorda o
nota de la 1 la 20. Aceasta nota se va însuma cu punctajul ob ținut la evaluarea
planului de afaceri ( anexa 3)

CAP.5 DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Art. 16. Persoanele care doresc să se înscrie la concursul “Step-by-step in business”
vor depune următoarele documente:






cerere-tip de înscriere (anexa 1)
planul de afaceri, structurat conform anexei nr. 2 la prezenta Metodologie de
concurs
Declarație proprie răspundere (anexa 4)
Buget (anexa 5)
Copie carte de identitate (pentru persoanele care apar țin grupului țintă din
publicul larg și care nu au participat la formare profesională în cadrul proiectului)

Art. 17. Înscrierile se fac depunând dosarul la una dintre locațiile de implementare a
proiectului:


Centrul de sprijin pentru inițierea Afacerilor din regiunea Sud-Vest Oltenia,
Craiova, Str. Dezrobirii nr. 18 , în zilele de miercuri , 6, 13 si 20 mai, în
intervalul orar: 10:00 – 13:00 și 15:00-19:00; și în zilele de joi, 7, 14 si 21 mai,
în intervalul orar 09:00-12:00 și 13:00-17:00.



Centrul de sprijin pentru inițierea Afacerilor din Bucure ști, str. Doamnei nr. 3 ,
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în zilele de marți și miercuri, în intervalul orar: 10:00 – 13:00.


Centrul pentru dezvoltarea profesionala a femeilor din Bucure ști, str. Col ței
nr.44, et.3, zilnic de luni până vineri în intervalul orar: 14:00 – 18:00

Art. 18. Planul de afaceri înscris în concurs va respecta con ținutul recomandat prin
modelul de plan de afaceri, anexa 2 la prezentul regulament și va con ține în mod
obligatoriu anexa 5 - Buget
CAP.6 PROCEDURA DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI

Art.19 . 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. În cadrul comisiei va fi
invitat un observator din partea Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si
Cooperatie din aria de implementare a proiectului.

Art. 20. În cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate 40 de planuri
de afaceri, din care:
- minim 2 planuri de afaceri vor fi selectate pentru fiecare judeţ din aria de
implementare a proiectului: Ilfov, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti, Vâlcea, inclusiv pentru
municipiul București. Selectarea se va realiza prin raportarea la sediul social
specificat in Planul de afaceri selectat, care ulterior va corespunde cu documentele
statutare si de inregistrare la ONRC ale intreprinderii.
- minim 50% din planurile de afaceri selectate vor fi dezvoltate de persoane din
grupul ţinta eligibil care aparţin categoriei de vârstă 18-25 de ani, înmatriculaţi in
învăţămantul superior

Art. 21. În situatia in care pentru planurile de afaceri selectate conform numarului
stabilit prin cererea de finantare nu se epuizeaza bugetul total alocat subventiilor pentru
infiintarea de intreprinderi, beneficiarul poate selecta pentru finantare un numar mai
mare de planuri de afaceri in limita de maximum 25 000 euro/plan de afaceri si in limita
bugetului total alocat subventiilor pentru infiintare IMM-uri
Art. 22. Procedura de evaluare a planurilor de afaceri se va face după criteriile de
evaluare din anexa 3 la prezenta Metodologie de concurs
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CAP. 7. ANUNȚAREA CASTIGĂTORILOR
Art. 23. Rezultatele Concursului “Step-by-step in business” vor fi afișate pe site-ul
proiectului și în locațiile de implementare a proiectului:




Centrul de sprijin pentru inițierea Afacerilor din regiunea Sud-Vest Oltenia,
Craiova, Str. ,
Centrul de sprijin pentru inițierea Afacerilor din Bucure ști, str. ,
Centrul pentru dezvoltarea profesionala a femeilor din Bucure ști, str. Col ței
nr.44, et.3,

În urma desemnării celor 40 de câștigători se va constitui o lista de rezervă, în ordine
descrescătoare a punctajului obținut. În cazul în care participan ții declara ți câ știgători
nu vor îndeplini angajamentul de a înființa o societate comerciala noua, in maxim 30 de
zile de la publicarea listei de câștigători, nu vor mai beneficia de ajutorul de minimis. În
aceasta situație vor fi declarați câștigători participanții afla ți pe lista de rezerva, în limita
bugetului alocat concursului.
Art. 24. Contestațiile se pot depune în loca țiile de implementare a proiectului
respectând calendarul activită ților din concurs sau se pot trimite pe adresa de mail
info@r4consultanta.ro.
CAP. 8. FINANȚAREA PLANURILOR DE AFACERI
Art. 25. Fiecare plan de afaceri selectat va fi finan țat prin acordarea unei
subvenții în cuantum de maxim 110.000 lei , subvenție care va face obiectul schemei
de ajutor de minimis și care se va acorda în urma semnării unui acord de finan țare
Art. 26. Fiecare întreprindere înființată în cadrul schemei de ajutor de minimis va
trebui sa asigure crearea a cel puțin două (2) locuri de muncă.
Art. 27. Fiecare întreprindere nou creată beneficiară de sprijin în cadrul schemei
de minimis are obligația de a menține locurile de muncă nou create cel pu țin 6
luni după finalizarea proiectului.

Art. 28. Întreprinderile înființate conform planurilor de afaceri selectate vor deveni
operaționale cel mai târziu la 2 luni de la semnarea acordului de finan țare între
beneficiarul proiectului și beneficiarul de ajutor de minimis
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Art. 29. Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibila este eligibilă, costurile care alcătuiesc
Bugetul proiectului conţin şi TVA aferent acestora.
Art. 30. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea
unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali preceden ți și anul fiscal în curs),
cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile
prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în
cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul ter ților sau
contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de
obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finan țat din surse na ționale sau
comunitare
Art. 31. În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda în tranșe, sub
formă de finanţare nerambursabilă, conform planului de afaceri aprobat
Art. 32. Beneficiarii de ajutoare de minimis au obliga ția de a pune la dispozi ția
administratorului/furnizorului de ajutor de minimis, 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
Art. 33. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au obliga ția de a men ține investi ția
finanțată în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis pentru o perioadă de cel pu țin
3 ani după finalizarea investiției.
Art. 34. Capitalul social/patrimoniul iniţial, necesar la constituirea intreprinderii,
reprezintă sursa proprie permanentă a intreprinderii, constituită la înfiin țarea acesteia
prin aporturi în bani sau bunuri aduse de acționari/asocia ți, respectiv nu reprezintă o
taxă pentru înființare. Acesta va fi constituit din aporturile personale ale
membrilor/asociaților fondatori ai intreprinderii, nefiind cheltuială eligibilă.
Art. 35. TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de către întreprinderi este eligibilă
în interiorul subvenției, iar întreprinderea nu va solicita aceste sume pentru rambursare
din alte surse publice și nu va considera aceste sume ca TVA deductibilă pe perioada
implementării proiectului
Art. 36. Intreprinderea creata este considerata opera ționala/dezvoltata, în momentul în
care s-au asigurat premisele pentru producția de bunuri și/sau prestarea de servicii
și/sau executarea lucrărilor, după caz, în conformitate cu Planurile de afaceri.
Art. 37. Intreprinderea creata se consideră opera ționala/dezvoltata dacă face dovada
cel puțin a unui contract de muncă sau a unui contract comercial (de
furnizare/prestare/execuție prin care intreprinderea creata furnizează bunuri/ prestează
servicii/execută lucrări sau prin care aceasta achiziționează bunuri/servicii/lucrări).
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Art. 38. În situația în care, în termen de 2 luni de la semnarea acordurilor de finantare,
beneficiarul finanțării nerambursabile nu poate face dovada opera ționalizării pentru o
intreprindere înființată, nicio cheltuială nu va putea fi decontată pentru intreprinderea în
cauză
Art. 39. Încetarea activității intreprinderii sau diminuarea numărului de locuri de muncă
ocupate, față de numărul indicat în Planul de afaceri și/sau cererea de finan țare
aprobată, se sancționează cu aplicarea de corec ții financiare. Corec țiile financiare vor fi
aplicate proporțional cu gradul de nerealizare al indicatorilor, inclusiv în ceea ce prive ște
perioada de verificare a sustenabilității.
Art. 40. Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar
necesare derulării proiectului, precum și orice cheltuială suplimentară ce va apărea în
timpul implementării proiectului vor fi suportate de către beneficiar.

CAP.9. DISPOZIȚII FINALE
Art.
41.
Prezenta
metodologie
se
aplică
în
cadrul
proiectului
POSDRU/176/3.1/S/ID150524 și a fost elaborată de echipa de implementare a
proiectului și respectă principiile egalității de șanse, nediscriminării pe criterii de religie,
etnie sau de altă natură și poate fi modificată și completată în func ție de reglementarilor
POSDRU apărute ulterior publicării metodologiei, precum si de necesită țile reale care
decurg din implementarea proiectului.
Art. 42. În elaborarea metodologiei s-a ținut cont de principiul egalită ții 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 egalită ții de gen, promovând tratamentul egal între
femei și bărbați, fără a se realiza nicio deosebire, excludere, restric ție sau preferin ță,
indiferent de rasa, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen,
orientare sexuală, vârsta, handicap, boala cronică, infectare HIV, apartenen ța la
categorii defavorizate.
Art. 43. Principiul dezvoltării durabile acoperă aspecte de o mare importan ța pentru
cetățenii europeni, cum ar fi menținerea și cre șterea prosperită ții pe termen lung, luarea
în considerare a procesului de încălzire climatică sau construirea unei societă ți mai
sigure, mai sănătoase și fondată pe integrarea socială.
Dezvoltarea durabilă este un obiectiv pe care prezenta metodologie îl atinge prin
promovarea în cadrul activităților de sprijin, consultan ță, asisten ță și post-asisten ță a
informațiilor legate de dezvoltarea durabilă, măsuri care vor crea premisele pentru
asigurarea sustenabilității pe termen lung a firmelor înfiin țate și a locurilor de munca
create.
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Art. 44. Activitățile din cadrul concursului se vor desfă șura în spa ții special amenajate,
astfel încât să respecte normele de mediu precum și cele de securitate și sănătate în
munca și se va ține cont de o gestionare eficientă a resurselor proiectului, astfel încât
să asigure protecția mediului înconjurător. Dezvoltarea durabilă se va urmări și prin
asigurarea reciclării maculaturii rezultate, prin utilizarea ra țională a resurselor, prin
alegerea unei logistici adecvate (utilizarea po ștei electronice pentru comunicare)
Art. 45. Prezenta metodologie se aplică începând cu data de 04 mai 2015.

Echipa de elaborare a metodologiei:
Nr.
crt.

Activitatea

Numele,
prenumele

Funcția și semnătura

1.

Întocmit

Dan Tudose

Expert Management

3.

Verificat

EcaterinaMîndra Milea

Expert Coordonator Activități
Antreprenoriat

4.

Avizat

Daniela Dorcea

Manager Proiect
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