Fisa de verificare a eligibilitatii afacerilor

Proiectul Smart-Up Diaspora
LISTA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII IDEII DE AFACERI
Ce afaceri si ce cheltuieli pot fi finantate?
Bifând căsuțele corespunzătoare, vei verifica conditiile de acordare a ajutorului de minimis
1. CONDIȚII LEGATE DE TIPUL AFACERII
Toate condițiile trebuie indeplinite..

Intreprinderea va fi nou infiintata in cadrul proiectului.
Intreprinderea va avea sediul principal/secundar in mediul urban
Activitatea economica autorizata se va desfasura exclusiv in mediul urban
Inteprinderea va desfasura activitati economice incadrate in sectiunile B-S, CAEN rev2*
*Daca afacerea se incadreaza in sectiunea G, CAEN rev2, exsta o limita de
afaceri, implicit sanse mai mici

20% din numarul total al planurilor de

Afacerea nu este in domeniul pescuitului si acvaculturii
Afacerea nu este in domeniul agricol (productie primara)
Daca afacerea este in domeniul procesarii/comercializarii produselor agricole, nu implica
conditionari nepermise**
(când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la
producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; atunci când ajutorul este condiţionat de
transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari)

Planul de afaceri nu prevede cheltuieli cu sustinerea directa a activitatilor de export
2. CONDIȚII GENERALE DE ELIGIBILITATE A CHELTUIELILOR
Toate condițiile trebuie indeplinite

Sunt prevazute in bugetul planului de afaceri
Sunt efectuate dupa semnarea contractului de finantare/minimis
Sunt realizate în condiții de cost-eficienta
Sunt inregistrate contabil și verificabile cu documente justificative conform legii
Nu fac obiectul altei finantari publice
Sunt realizate în conformitate cu prevederile acordului de finanțare și cele legale aplicabile
Sunt mentionate în lista cheltuielilor eligibile prevazute de schema de minimis
Nu se finanteaza achiziția autovehiculelor pentru transportul rutier de marfuri
3. CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE AFACERI
Toate conditiile trebuie indeplinite

Valoarea maxima a finantarii/ajutorului de minimis: 178112 RON
Numărul minim de locuri de munca care trebuie infiintate în termen de 6 luni: 2
Perioada de timp minima pentru mentinerea locurilor de munca: 18 luni
Perioada de timp minima pentru mentinerea firmei: 3 ani
Transa financiara platita la începutul implementarii proiectului: 75% din suma solicitata
Venituri minime care trebuie realizate pentru obtinerea transei 2: 30% din valoarea transei 1
Perioada maxima în care pot fi realizate veniturile minime (cifra de afaceri): 12 luni
Durata proiectului/perioada în care trebuie efectuate toate plățile prevazute: 12 luni
Ai verificat? Dacă poți îndeplini conditiile mentionate mai sus, afacerea ta
poate fi finantata prin programul destinat sprijinirii romanilor din diaspora.
Nu uita sa verifici conditiile de eligibilitate a persoanelor.
Ai intrebari? Trimite-ne un email la cristina.pacurar@apm.ro .

