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PREAMBUL - Definirea termenilor folosiți
În cadrul prezentului document și pe parcursul implementării planurilor de afacere selectate
în cadrul prezentului concurs vor fi utilizate următoarele concepte/definiții:
(1) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau
lucrări pe o piață;
(2) administrator al schemei de ajutor de minimis - persoană juridică delegată de către
furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În
cadrul schemei de ajutor de minimis „Innotech Student”, administratorii schemei de ajutor
de minimis sunt administratorii de schemă de antreprenoriat sau entități juridice din
componența administratorilor de schemă de antreprenoriat responsabile cu derularea de
proceduri în domeniul ajutorului de minimis;
(3) administrator al schemei de antreprenoriat – entitate publică sau privată care
implementează, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, un proiect integrat
finanțat prin Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.13. „Creșterea
numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un
loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de
muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, proiect în
cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de start up-uri, cu respectarea
condițiilor impuse în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, și detaliate în Ghidul
solicitantului - Condiții specifice „Innotech Student”;
(4) beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis, în
cadrul proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”,
Obiectivul specific 6.13. „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar
și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare
la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI”, prin intermediul administratorilor schemei de minimis;
(5) beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr.
1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a
unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune
și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European
și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai
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defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu Autoritatea de
Management pentru POCU (AM POCU)/Organismele Intermediare Regionale pentru POCU
(OIR POCU);
(6) comercializarea produselor agricole – deținerea sau expunerea unui produs agricol în
vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe
piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau
prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare;
o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată
comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;
(7) contract de finanțare – actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OIR
POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul
schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile
corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU 2014-2020;
(8) contract de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de
minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile
corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de
ajutor de minimis;
(9) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației
activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este
activitatea pentru care se acordă finanțarea;
(10) furnizor de ajutor de minimis – Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU/OIR
POCU;
(11) întreprindere - orice entitate angajată într-o activitate economică constând în oferirea
de bunuri sau de servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic și de modul de
finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene, respectiv:
(i) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
(ii) societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și
funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;
(iii) asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități
economice;
(iv) entitati reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
182/2016.
(12) întreprinderea unică – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre
relațiile următoare:
(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților
unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
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(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi
în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la
care se face referire la punctele i-iv sunt considerate ”întreprinderi unice”.
(13) My SMIS – sistemul IT prin care potențialii beneficiari din România pot solicita bani
europeni pentru perioada de programare 2014-2020;
(14) prelucrarea produselor agricole – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol
care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților
desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine
animală sau vegetală pentru prima vânzare;
(15) produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 1.379/201310;
(16) rata de actualizare – rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe
baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina web
a Comisiei Europene.
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I.

ASPECTE GENERALE ȘI CONTEXT

Prezenta metodologie stabileşte regulile de organizare şi desfășurare ale concursului de
planuri de afaceri depuse în cadrul proiectului ”Start-up Sănătos - SUS” (Cod SMIS 142051).
Metodologia este elaborată în conformitate cu:
a) Contractul de finanțare POCU/829/6/13/142051, încheiat între Ministerul Investițiilor
și Proiectelor Europene, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Vest și Universitatea de
Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.
b) Schema de ajutor de minimis „Innotech Student”, aferentă Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”,
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și
non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la
un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC1 și domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI2. Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei metodologii se va face
numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE)
nr. 1407/201333 - Anexa 1
c) Ghidul Solicitantului Condiții Specifice - Axa prioritară 6 – Educaţie şi competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării
profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții,
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piaţa forțelor de muncă a educaţiei şi a
sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educaţie la piaţa forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme
de învățare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului
absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/
inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC
şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI- Anexa 2.
d) Contractul de subvenţie, model (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice
Contract de subvenție – condiții minime) – Anexa 3

1

Strategia Națională pentru Compertitivitate 2014-2020.
Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020
3
Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013
2
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Metodologia urmărește atingerea obiectivului general al proiectului, respectiv ”dezvoltarea
antreprenoriatului în trei din Regiunile mai puţin Dezvoltate ale României, prin creșterea
nivelului de educaţie antreprenorială a studenților/masteranzilor și doctoranzilor,
sprijinirea înființării de noi afaceri cu potențial competitiv și de specializare inteligentă
identificate în SNC și SNCDI, rezultând în facilitarea ocupării pe piaţa muncii.”
Metodologia își propune să abordeze o informare cât mai amplă a persoanelor participante
la activităţile proiectului şi să trateze cele mai importante aspecte din organizarea și
desfășurare ale concursului de planuri de afacere în condițiile respectării egalității de șanse,
de gen, nediscriminării. Regulile stabilite prin prezenta metodologie sunt obligatorii pentru
toți participanții la concursul de planuri de afaceri și nu exonerează nicio persoană
participantă de obligația cunoașterii și respectării acesteia.
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, împreună cu Partenerul
1 – Asociația Inceptus România și Partenerul 2 – Camera de Comerț şi Industrie BistrițaNăsăud, administratori ai schemei de antreprenoriat (denumiţi în continuare
„Administratorul schemei de antreprenoriat”, „Administratorul” sau prin utilizarea pluralului)
au stabilit ca finanțarea afacerilor să respecte principiile generale enunţate în prezenta
Metodologie.
Concursul de planuri de afacere presupune aprobarea spre finanțare sub forma ajutorului de
minimis a 19 planuri de afaceri, la care se adaugă 4 rezerve, conform tabelului următor:
Nr. de afaceri
finanțate

Suma de grant
euro

4
6
6
3

40.000,00€
60.000,00€
80.000,00€
100.000,00€

Cursul Inforeuro

aferent lunii mai
2020, respectiv 1
EURO = 4.8435RON
Cf. apel
POCU/829/6/13
INNOTECH STUDENT

Suma de grant lei Nr. min. de locuri
de muncă create /
plan de afacere
193.740,00 lei
2
290.610,00 lei
3
387.480,00 lei
4
484.350,00 lei
5

pentru înființarea a 19 de întreprinderi (+ 4 rezerve) care urmează să deruleze activități
economice în baza unui unor coduri CAEN menționate în Anexa 5 - Lista codurilor CAEN
aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru
Competitivitate 2014-2020 sau o afacere care vizează dezvoltarea activității în domeniile de
dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI - Strategia Națională de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare în regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru și Nord-Est.
Fiecare dosar va fi depus în cadrul lotului în care concurează în funcție de bugetul solicitat și
numărul de angajați asumat.
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Loturile de concurs sunt:
- Lot MG40 - este format din 4 Micro-Granturi de 40.000,00€, maxim 193.740,00 lei
- Lot MG60 - este format din 6 Micro-Grant de 60.000,00€, maxim 290.610,00 lei
- Lot MG80 - este format din 6 Micro-Grant de 80.000,00€, maxim 387.480,00 lei
- Lot MG100 - este format din 3 Micro-Grant 100.000,00€, maxim 484.350,00 lei
Subvenția va fi acordată beneficiarului schemei de ajutor de minimis în baza unui Contract de
subvenţie (Anexa 3) încheiat între Administratorul de Grant (Universitatea de Medicină și
Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca sau Asociaţia Inceptus România, sau Camera de
Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud) și Beneficiarul schemei de ajutor de minimis, respectiv
întreprinderea nou înființată, reprezentată legal prin câștigătorul planului de afaceri devenit
reprezentant legal al întreprinderii nou înființate în regiunile Nord-Vest, Centru sau Nord-Est.
Distribuirea finanțării celor 19 planuri de afaceri în cadrul administratorului schemei de
antreprenoriat este următoarea:
● Solicitantul - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca va
semna contractele de finanțare pentru 7 planuri de afaceri.
● Partenerul 1 - Asociaţia Inceptus România va semna contractele de finanțare pentru 6
planuri de afaceri.
● Partenerul 2 - Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud va semna contractele de
finanțare pentru 6 planuri de afaceri.

II.

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul pentru selecția planurilor de afaceri se adresează tuturor celor minim 350 de
persoane înregistrate în grupul țintă eligibil al proiectului ”Start-up Sănătos - SUS” care
îndeplinesc condițiile de eligibilitate cuprinse în Schema de ajutor de Minimis şi în prezenta
metodologie, astfel:
• pentru absolvenții programelor de formare competențe antreprenoriale desfășurate
în cadrul proiectului - seriile nr. 1 - 25 organizate de partenerii Asociația Inceptus
România (P1) și Camera de Comerț și Industrie Bistrița – Năsăud (P2)
• pentru participanți înscriși în grupul țintă al proiectului care pot face dovada că au
absolvit anterior un program de formare antreprenorială autorizat de minim 40 de ore
și care s-au înscris în proiect - persoane care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, dar
nu au absolvit cursul din cadrul proiectului
Concursul de planuri de afaceri presupune parcurgerea următoarelor etape:
ü înscrierea participanților - asigurarea accesului persoanelor din grupul țintă pe
Platforma www.startupsanatos.ro/competitie în vederea participării la Concurs
ü numirea comisiei de jurizare și selecție
ü verificarea conformității și eligibilității planurilor de afacere
ü evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afacere
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ü
ü
ü
ü
II.I

selecția câștigătorilor
soluționarea contestațiilor
selecția finală
înlocuirea unui beneficiar cu o rezervă (dacă este cazul)
ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

Înscrierea persoanelor în vederea participării la concursul de planuri de afacere organizat în
cadrul proiectului ”Start-up Sănătos - SUS” se va realiza prin intermediul Platformei
www.startupsanatos.ro/competitie în conformitate cu prezenta Metodologia și cu Anunțul de
concurs (Anexa 4)
Anunțul privind demararea concursului de planuri de afaceri (Anexa 4) se va publica pe siteul proiectului şi se va transmite prin e-mail participanților la programul de formare
antreprenorială.
Anunțul de concurs va specifica:
- data de demarare a concursului
- condiții de participare şi de eligibilitate
- condiții restrictive
- valoarea ajutorului financiar (ajutor de minimis)
- perioada de depunere a dosarului de concurs
- modalitatea de depunere a dosarelor de concurs
- modalitatea de comunicare a rezultatelor
- procedura de contestare a rezultatelor
II.II

CONDIȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

1. Condiții de participare şi de eligibilitate - Concursul se adresează oricărei persoane
fizice, înregistrată în grupul țintă al proiectului, care respectă următoarele condiții:
▪ face parte din categorii eligibile de grup țintă conform proiectului:
o Studenți (ISCED 5-7) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii licență
o Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți
doctoranzi)
o Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5) înmatriculați în colegiile organizate
la nivelul instituțiilor de învățământ superior) în cel puțin anul 2 de studii.
▪ are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în orice regiune de
dezvoltare din România: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest,
Nord - Vest și Centru, cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov, cu
mențiunea că dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV ÎN REGIUNILE
DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Nord-Vest, Centru și Nord-Est, sediul social și
punctele de lucru aferente activităţilor economice sprijinite prin schema de
minimis vor fi situate în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Vest,
Centru și Nord-Est, mediul rural sau urban.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

are minim 18 ani la data depunerii planului de afaceri;
are capacitate deplină de exercițiu;
nu face obiectul unor restricții privind desfășurarea de activități economice
(incompatibilitate, interdicție etc.);
nu e angajat al Administratorului schemei;
nu a avut încheiate CIM/prestări servicii/drepturi de autor în proiect;
intenționează să înființeze o afacere în baza unui cod CAEN/unor coduri CAEN
menționate în Anexa 5 Lista codurilor CAEN eligibile aferente direcțiilor de politică
industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020
sau o afacere care vizează dezvoltarea activității în domeniile de dezvoltare
inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI - Strategia Națională de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare în mediul urban/rural, în oricare din județele regiunilor NordVest, Nord-Est și Centru;
investiția propusă în planul de afacere vizează o activitate din cod CAEN
eligibil/coduri CAEN, conform Listei CAEN eligibile (Anexa 5 la prezenta
Metodologia de organizare şi desfășurare a concursului de planuri de afaceri);
investiția propusă în planul de afacere prevede angajarea numărului de persoane
la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin
pentru numărul minim de persoane asumat prin planul de afacere;
cheltuielile aferente ajutorului de minimis incluse în planul de afacere fac parte
din categoria de cheltuieli eligibile conform Listei de cheltuieli eligibile (Anexa 6
la prezenta Metodologia de organizare şi desfășurare a concursului de planuri de
afaceri)

2. Condiții restrictive:
▪ Nu vor fi finanțate două sau mai multe Planuri de afaceri propuse de persoane diferite,
dar identice sau cu un grad foarte mare de asemănare la descrierea segmentului de
piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat;
▪ Nu va fi finanțat mai mult de 1 Plan de afaceri depus de participanții care au absolvit
un program de formare antreprenorială autorizat de minim 40 ore, organizat în afara
prezentului proiect. Conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice – INNOTECH
STUDENT, pagina 11 „Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără
să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului
nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de
minimis acordate în cadrul proiectului”, respectiv 19.
▪ Nu vor fi finanțate planurile de afaceri care se adresează activităților economice
enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de
finanțare, respectiv:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele
pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind
organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură,
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de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale
Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul
producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 la
Tratatul instituind Comunitatea Europeană (Tratatul CE);
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul
prelucrării și comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa 1 la Tratatul
CE, în următoarele cazuri:
▪ atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a
cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau
introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
▪ atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau
integrală către producători primari.
▪ ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către
state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate,
ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau
destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
▪ ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor
importate;
▪ ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
II.III

CUANTUMUL MAXIM AL AJUTORULUI DE MINIMIS

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte,
este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:
• Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro (193.740 RON) – minim 2 locuri
de muncă create
• Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală cu
60.000 de euro (290.610 RON) – minim 3 locuri de muncă create
• Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu
80.000 de euro (387.480 RON) – minim 4 locuri de muncă create
• Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu
100.000 de euro (484.350 RON)¬ – minim 5 locuri de muncă create.
Această sumă include TVA doar dacă firma nu este înregistrată în scopuri TVA.
II.IV
-

-

PERIOADA DE DEPUNERE A PLANURILOR DE AFACERI
Apelul se deschide prin publicarea Anunțului și a Metodologiei de Concurs
Platforma de depunere a planurilor de afacere va fi deschisă cel târziu în data de
18.04.2022. Termenul limită de depunere a planurilor de afaceri este 28.04.2022 ora
23:59:59
Afișarea rezultatelor preliminare în urma evaluării planurilor de afacere depuse - 6
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-

mai 2022 până cel târziu la ora 23:59:59.
Depunerea eventualelor contestații – 8 mai 2022, până cel târziu la ora 23:59:59.
Afișarea rezultatelor finale – 10 mai 2022 la ora 23:59:59

Toți participanții la concursul de planuri de afacere vor face parte din Grupul Țintă al
proiectului Start-Up Sănătos.
Persoanele care nu fac parte din Grupul Țintă al proiectului și doresc să depună Plan de
afacere pentru concurs vor solicita, în prima etapă pre-înscrierea în Grupul Țintă al proiectului
prin transmiterea următoarelor documente la adresa startupsanatos@gmail.com, nu mai
târziu de 18.04.2022.
- Adeverință de student
- Scan Carte identitate/Permis de ședere în România
- Scan Certificat căsătorie/sentință divorț (dacă este cazul)
- Scan certificat/adeverință de absolvire curs autorizat competențe antreprenoriale de
min. 40 ore
- Declarație de GDPR
- Formular de înregistrare în grupul țintă al proiectului
II.V

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS ȘI MODALITATEA DE DEPUNERE

a) Planul de afacere (Anexa 7) în format electronic - semnată (pdf). Acesta se
generează din platforma www.startupsanatos.ro/competitie se semnează, și se
transmite semnată prin platformă. Parte integrantă din macheta Planului de
Afacere este Declarația pe propria răspundere cu privire la condițiile de accesare
a ajutorului de minimis
b) Certificat/adeverință curs de formare antreprenorială – transmisă electronic, doar
pentru participanții care nu au urmat cursurile in cadrul proiectului Start up
sănătos - SUS
Dosarul de concurs va fi depus în format electronic pe platforma de depunere planuri de
afaceri: www.startupsanatos.ro/competitie, contractată cu acest scop.
•

•

Persoanele care fac parte din Grupul Țintă al proiectului vor solicita prin email, trimis
la adresa startupsanatos@gmail.com, accesul la platforma de depunere planuri de
afacere. Aceștia vor primi datele de acces pentru platformă, inclusiv indicațiile de
folosire, prin e-mail, de la adresa startupsanatos@gmail.com începând cu data de
14.04.2022.
Persoanele care nu fac parte din Grupul Țintă al proiectului și doresc să depună Plan
de afacere pentru concurs vor solicita, în prima etapă pre-înscrierea în Grupul Țintă
al proiectului prin transmiterea următoarelor documente la adresa
startupsanatos@gmail.com, nu mai târziu de 18.04.2022:
o Adeverință de student
o Scan Carte identitate/Permis de ședere în România
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o Scan Certificat căsătorie/sentință divorț (dacă este cazul)
o Scan certificat/adeverință de absolvire curs autorizat
antreprenoriale de min. 40 ore
o Declarație de GDPR
o Formular de înregistrare în grupul țintă al proiectului
Odată dosarul validat, candidatul va primi datele de acces în platformă.

competențe

Toate câmpurile Planului de Afaceri vor fi completate cu ajutorul indicațiilor de completare
de la fiecare secțiune/sub-secțiune (se va studia în prealabil macheta Planului de AfaceriAnexa 7) care conține:
PARTEA I | Identificarea solicitantului
PARTEA II | Planul de Afacere
PARTEA III | Teme specifice
PARTEA IV | Plan de Investiții
PARTEA V.| Declarație pe proprie răspundere
După finalizarea completării Planului de afacere în platformă, aplicantul va descărca varianta
finală a planului său de afacere, scana în format pdf și va încărca varianta semnată în
platforma, în secțiunea dedicată acestui lucru.
ATENȚIE!
În cadrul prezentului proiect o persoană poate participa o singură dată și poate depune un
singur plan de afaceri!
Fiecare plan de afacere depus, va concura cu ceilalți solicitanți din cadrul lotului de concurs
în care se încadrează, respectiv
Lot MG40 - este format din 4 Micro-Granturi de 40.000,00€ maxim 193.740,00 lei
Lot MG60 - este format din 6 Micro-Grant de 60.000,00€ maxim 290.610,00 lei
Lot MG80 - este format din 6 Micro-Grant de 80.000,00€ maxim 387.480,00 lei
Lot MG100 - este format din 3 Micro-Grant 100.000,00€ maxim 484.350,00 lei
Repartiția în loturile de concurs se va face automat de către sistemul informatic, în funcție de
valoarea bugetului solicitat ca ajutor de minimis de către fiecare solicitant, cu asumarea
corespunzătoare a creării numărului minim de locuri de muncă aferent fiecărui lot.
Important!
În situația fortuită în care platforma de depunere planuri de afacere va fi indisponibilă pe
perioada de depunere (probleme tehnice, atacuri cibernetice, alte situații), planurile de
afacere și documentele aferente (respectiv Anexa 7, certificat/adeverință absolvire curs de
formare antreprenorială) vor fi depuse în format electronic, prin email la adresa
startupsanatos@gmail.com.
Acest lucru este posibil doar în situațiile descrise mai sus, și doar dacă este anunțat oficial de
către echipa de implementare a proiectului Start-Up Sănătos pe website-ul
www.startupsanatos.ro și prin e-mail transmis persoanelor înscrise în GT.
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NU vor fi admise pentru evaluare planurile de afacere depuse prin email, în condițiile în care
platforma de depunere este funcțională.
Solicitarea de clarificări
Pe parcursul evaluării tehnico-financiare și a eligibilității planurilor de afacere depuse,
membrii juriului pot solicita clarificări cu privire la diverse aspecte legate de planul de afacere
și documentele depuse. Acest lucru se va realiza prin email transmis de la adresa
startupsanatos@gmail.com, iar termenul de răspuns la aceste clarificări este de 24 de ore de
la transmiterea cererii de clarificări.

III.

MODALITATEA DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI

Fiecare dosar va parcurge următoarele etape: etapa de verificare a conformității şi eligibilității
administrative, etapa de evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri și anunțarea
rezultatelor. Planurile de afacere respinse în etapa de evaluare conformității şi eligibilității
administrative sunt declarate respinse și nu mai intră în etapa de evaluate tehnico-financiara.
Fiecare plan de afacere va fi evaluat din punct de vedere al eligibilității de către secretariatul
tehnic al proiectului și de către membrii juriului.
Fiecare plan de afacere va fi evaluat din punct de vedere tehnico-financiar de către 2
evaluatori/membri juriu. Repartiția planurilor de afacere către evaluatori se va face aleatoriu,
prin decizia Managerului de Proiect Start-Up Sănătos. În situația în care diferența dintre
punctajele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 10 de puncte, planul de afacere
va fi evaluat de un al treilea evaluator/membru juriu, iar punctajul final e media celor 2
punctaje cele mai apropiate.
1) Modalitatea de afișare/comunicare a rezultatelor – rezultatele se vor afișa pe
site-ul proiectului www.startupsanatos.ro. Acestea se vor comunica și pe email
participanților, însoțite de grila de evaluare.
2) Modalitatea de soluționare a contestațiilor – persoanele participante pot depune
contestație motivată la rezultatul obtinut în urma evaluării conformității şi
eligibilității administrative și sau tehnico-financiare, în format electronic, pe adresa
de e-mail a proiectului (startupsanatos@gmail.com) în data de 6 mai 2022, cel
târziu la orele 23:59:59. În cazul acceptării contestației ca fiind motivată,
eligibilitatea și planul de afacere vor fi reevaluate de comisia de soluționare a
contestațiilor formată din alți membri evaluatori decât cei care au evaluat inițial
planul de afacere. Rezultatul se va comunica participantului în cel mai scurt timp
și, după caz, se vor revizui și republica listele cu rezultate.

III.I NUMIREA COMISIEI DE JURIZARE ȘI SELECȚIE
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Evaluarea şi selecţia planurilor de afaceri se realizează de către Juriu, aprobat de Managerul
de proiect la nivel de parteneriat.
Acesta este compus din:
●
Secretariat tehnic (experți Grup țintă/agent de recrutare/responsabil baza de date)
– are atribuții de comunicare cu grupul țintă și membrii juriu, precum și în verificarea
eligibilității administrative a planurilor de afacere.
● 9 experți de jurizare (membrii juriu S, P1, P2) – membri (3 experţi/partener) care sunt
reprezentanți ai mediului de afaceri şi patronatelor din regiunea Nord-Vest, Nord-Est
și Centru – au atribuții de verificare a eligibilității administrative și de evaluare tehnicofinanciară a planurilor de afacere.
Comisia va activa în toate etapele procesului de selecţie, împărțindu-și atribuțiile după cum
urmează:
1) Verificarea conformităţii şi eligibilităţii planurilor de afaceri, precum şi Evaluarea
tehnică și financiară a planurilor de afaceri - pentru participanții înregistrați în
grupul ţintă şi cei care au depus plan de afacere după programul de formare
antreprenorială organizat de fiecare partener.
1. Verificarea conformităţii şi eligibilităţii planurilor de afaceri – se va realiza de
Secretariatul tehnic (experți GT/agent de recrutare/responsabili baza de date).
Verificarea conformităţii şi eligibilităţii planurilor de afaceri va fi realizată și
asumată și de către membrii juriului, responsabili cu evaluarea planurilor de
afacere repartizate.
2. Evaluarea tehnică și financiară a planurilor de afaceri – se va realiza de către 2
experţi evaluatori (membrii juriu). Centralizarea datelor se va realiza de către
Secretariatul tehnic (experți GT/agent de recrutare/responsabili baza de date).
Membrii juriu sunt numiți în baza unei decizii (Anexa 8), iar la începutul procesului de evaluare
vor semna Declarația de confidențialitate și conflict de interese - Anexa 9.
III.II VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PLANURILOR DE AFACERI
Această etapă se va realiza electronic, în baza grilei de verificare a conformității și eligibilității
planurilor de afaceri (parte din Anexa 11) de către secretariatul tehnic și de către experții de
jurizare.
a) Conformitatea dosarului - se vor verifica aspecte legate de:
1. respectarea formatului planului de afacere şi a anexelor solicitate – se va
verifica dacă anexele şi planul de afacere respectă formatul solicitat în
prezenta metodologie (conform Anexa 7).
2. completitudinea dosarului de concurs - dosarul este complet, semnat, datat
şi conține toate documentele solicitate în cadrul anunțului de concurs şi
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prezentei metodologii.
3. termenul de depunere a dosarului – se verifică dacă data de depunere a
dosarului este în cadrul perioadei de depunere specificată în anunț.

ATENŢIE!
În cazul în care nu se respectă termenul pentru depunerea dosarului, acesta va fi respins.

●
●
●
●

b) Eligibilitatea aplicantului - se vor verifica aspecte legate de:
1. înregistrarea persoanei în grupul ţintă al proiectului – se va verifica
Registru grup țintă
2. absolvirea unui program de formare antreprenorială
3. eventuale situații de incompatibilitate, conflict de interese,
excludere, conform prezentei metodologii.
c) Eligibilitatea afacerii propuse - se vor verifica aspecte legate de:
1. planul de afacere include activitatea obligatorie privind dezvoltarea
într-un sector economic cu potențial competitiv identificate conform
SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (cf.
Anexele 5 și 5bis)
2. localizarea afacerii – afacerea trebuie să fie în mediul urban sau rural
în oricare din județele regiunilor Nord-Vest, Nord Est și Centru (atât
sediul social, cât și punctul de lucru);
3. încadrarea afacerii într-un cod CAEN eligibil cf. Anexa 5
4. afacerea propusă nu se încadrează în activități exceptate conform art.
5 din Schema de minimis Innotech Student
5. afacerea propusă conduce la crearea locurile de muncă proporțional
cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:
Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă
create;
Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală
cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;
Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală
cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;
Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală
cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.

d) Eligibilitatea cheltuielilor – se va verifica dacă:
1. cheltuielile aferente ajutorului de minimis şi incluse în planul de
afacere fac parte din categoria de cheltuieli eligibile prevăzute în
Anexa 6 – Lista cheltuieli eligibile.
Dacă se constată că unele documente sunt incomplete sau neclare se pot solicita clarificări.
Clarificările se vor transmite electronic pe adresa de e-mail a aplicantului, iar termenul de
răspuns este de maxim 24 ore de la trimiterea cererii de clarificări.
În cazul în care nu se respectă termenul pentru depunerea clarificărilor, dosarul va fi evaluat
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pe baza informațiilor existente.
Pentru a fi declarat admis planul de afacere trebuie să obțină Da la toate criteriile de verificare
a conformității şi eligibilității. Planurile de afaceri respinse în această etapă nu mai pot fi
redepuse, iar în această etapă pot fi depuse contestații.
La finalizarea etapei de verificare a conformității şi eligibilității se întocmește Raportul privind
rezultatele etapei de verificare a conformității şi eligibilității (Anexa 10), care cuprinde
planurile de afaceri admise şi respinse în această etapă.
Rezultatele aceste etape se publică pe web site-ul proiectului (www.startupsanatos.ro) şi se
vor transmite prin e-mail, tuturor aplicanţilor, împreună cu evaluarea tehnico-financiară.
NOTĂ: Doar planurile de afaceri declarate Admise în această etapă vor parcurge următoarea
etapă de evaluare.
III.III EVALUAREA TEHNICO-FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI
Modul de realizare a procesului de evaluare
Evaluarea se va realiza de către 2 membri evaluatori (membri juriu), cu sprijinul
Secretariatului Tehnic (experți GT/agent de recrutare/responsabil baza de date).
Fiecare plan de afacere va fi evaluat de către doi evaluatori în baza Grilei de evaluare tehnicofinanciară (Anexa 11) care conține criterii şi subcriterii de calitate a planului de afaceri, fiecare
având un punctaj maxim ce poate fi acordat, până la un total de 100 de puncte.
Punctajul obținut de fiecare plan de afacere este format din media punctajelor acordate de
cei 2 evaluatori. Dacă diferența dintre evaluatori este mai mare de 10 de puncte intervine al
treilea evaluator (de la un alt partener), iar punctajul final e media celor 2 punctaje cele mai
apropiate. Punctajele acordate de evaluatori pot fi justificate prin comentarii referitoare la
planul de afacere vizat.
Dacă se constată că unele documente sunt incomplete sau neclare se pot solicita clarificări.
Clarificările se vor transmite electronic pe adresa de e-mail a aplicantului/partenerului, iar
termenul de răspuns este de maxim 24 ore de la transmiterea cererii de clarificari. Termenul
se poate prelungi în situații care pot fi bine justificate.
În cazul în care nu se respectă termenul pentru depunerea clarificărilor sau clarificările nu
sunt concludente, planul de afacere va fi evaluat în baza documentelor deja existente.
Secretariatul tehnic va completa o bază de date cu informații legate de rezultatul etapei de
evaluare tehnico-financiară (Anexa 13) cu punctajele obținute de fiecare aplicant în urma
evaluării planurilor de afaceri depuse. După evaluarea tehnico-financiară a tuturor planurilor
de afaceri depuse la nivelul partenerului, secretariatul va trimite un Raport privind rezultatul
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acestei etape către beneficiarul proiectului pentru centralizare.
La finalul evaluarii, beneficiarul proiectului va centraliza bazele de date primite de la toți
partenerii și va realiza clasamentul general pe proiect în ordinea punctajelor obținute în etapa
de evaluare tehnico-financiară.
În etapa finală de selecţie a planurilor de afacere selectate pentru finanțare, se va ține cont
de respectarea următoarelor criterii de selecție:
● min. 4 Planuri de afacere sunt din domeniile de specializarea inteligenta prin
punctarea suplimentara a afacerilor care propun comercializare de bunuri sal
furnizare de servicii inovative (noi sau semnificativ îmbunătățite fata de ceea ce exista
pe piata) - (în conformitate cu domeniile selectate din SNCDI in ariile de activitate
economica la nivel de cod CAEN de 4 cifre selectate din SNC)
● min. 1 Plan de afacere include masuri de promovare Inovare Sociala;
● min. 3 Planuri de afacere au soluții pentru implementare TIC;
● min. 2 Planuri de afacere propun masuri pt nediscriminare;
III.IV APLICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE:
Fiecare plan de afacere va concura în cadrul unuia dintre cele 4 loturi de finanțare. Încadrarea
într-un lot de concurs se face pe baza valorii ajutorului de minimis solicitat, după cum
urmează:
▪ LOT MG40 - planurile de afacere care solicită ajutor de minimis mai mic sau egal cu
40.000 de euro (193.740 RON) - 4 afaceri finanțate + 1 rezervă
▪ LOT MG60 - planurile de afacere care solicită ajutor de minimis cu o valoare mai mare
de 40.000 de euro (193.740 RON) dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro (290.610
RON) - 6 afaceri finanțate + 1 rezervă
▪ LOT MG80 - planurile de afacere care solicită ajutor de minimis cu o valoare mai mare
de 60.000 de euro (290.610 RON) dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro (387.480
RON) - 6 afaceri finanțate + 1 rezervă
▪ LOT MG100 - planurile de afacere care solicită ajutor de minimis cu o valoare mai mare
de 80.000 de euro (387.480 RON) dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro (484.350
RON) - 3 afaceri finanțate + 1 rezervă
Etapa 1: Planurile de afaceri vor fi aranjate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute,
în cadrul secțiunii (lotului) de finanțare în care concurează.
În cazul în care, planurile de afacere obțin același punctaj, în cadrul lotului de concurs în care
concurează, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Scorul însumat al secțiunilor 5 (Justificarea Costurilor), 6 (Capacitatea de realizare a
cifrei de afacere), 7 (Sustenabilitate locuri de munca), 8 (Sustenabilitatea afacerii) din
Grila de evaluare plan de afacere.
2. Ponderea echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității
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din valoarea totală a cheltuielilor eligibile - secțiunea 3.
3. Valoarea cofinanțării proprii.
4. Capacitate de realizare a cifrei de afaceri (pe baza datelor furnizate și a corelării între
strategie, dezvoltarea bazei de clienți și previziunile financiare).
5. Probabilitate ridicată ca afacerea să realizeze cifra de afaceri previzionată în anul 2.
Va rezulta un clasament intermediar în cadrul fiecărui lot de concurs, cu posibilitatea de
finanțare a primelor clasate în cadrul fiecărui lot (MG40 – 4 afaceri finanțabile+1 rezervă;
MG60 – 6 afaceri finațabile+1 rezervă; MG80 – 6 afaceri finanțabile+1 rezervă; MG100 – 3
afaceri finanțabile+1 rezervă).
Etapa 2: Aplicarea criteriului de selecție – absolvire curs în cadrul proiectului Start-Up
Sănătos
Se va avea în vedere că în etapa de selecție finală NU va fi selectat mai mult de 1 plan de
afacere care provine de la grup ţintă care a absolvit un program de formare antreprenorială,
însă nu prin intermediul prezentului proiect.
În cazul în care în lista cu planurile de afaceri selectate spre finanțare (19 planuri de
afacere+4rezerve), în toate loturile de concurs, se regăsesc planuri de afaceri ale grupului
ţintă care a absolvit un program de formare anterior, însă nu au participat la cursul de formare
profesională desfășurat în proiect, se va avea în vedere faptul că nu va putea fi finanțat mai
mult de 1 plan de afacere, ierarhizat în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în Grila
de evaluare.
În cazul în care, în cele 4 loturi de concurs se regasesc mai mult de 1 plan de afacere care să
fi obținut punctaj de finanțare, se va menține în listă planul de afacere care are punctajul cel
mai mare, indiferent de lotul de finanțare, iar următoarele clasate vor fi înlocuite de planurile
de afacere care obținut punctaje imediat mai mici în lotul în care au candidat spre finanțare.
În caz de egalitate de punctaj între planurile de afaceri selectate spre finanțare, dar al căror
deponenți nu au participat la cursurile de formare și nu au fost certificați în cadrul cursurilor
de formare din Start-Up Sănătos, se vor aplica criteriile de departajare între acestea de la
etapa 1.
Va rezulta un clasament intermediar în cadrul fiecărui lot de concurs, cu posibilitatea de
finanțare a primelor clasate în cadrul fiecărui lot (MG40 – 4 afaceri finanțabile+1 rezervă;
MG60 – 6 afaceri finațabile+1 rezervă; MG80 – 6 afaceri finanțabile+1 rezervă; MG100 – 3
afaceri finanțabile+1 rezervă). Acest clasament rezultat în urma etapei 2 nu va curpinde mai
mult de 1 plan de afacere selectat spre finanțare sau rezervă, care să fie depus de persoane
care nu au obținut certificatul de competențe antreprenoriale în cadrul proiectului Start-Up
Sănătos.
Etapa 3: Aplicarea criteriului de selecție – teme
În grila de evaluare, toate planurile de afacere vor fi încadrate la una sau mai multe din cele
4 teme detaliate mai jos. Un plan de afaceri poate fi încadrat într-una din temele de mai jos
doar dacă a obţinut cel puțin numărul minim de puncte la criteriul de evaluare aferent temei
din grila de evaluare tehnico-financiară, conform descrierii de mai jos. În lista finală a
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planurilor de afacere selectate pentru finanțare + rezerve, se va avea în vedere existența a:
- minim 4 Planuri de afacere sunt din domeniile de specializare inteligentă - afaceri care
propun comercializare de bunuri sau furnizare de servicii inovative (noi sau semnificativ
îmbunătățite fata de ceea ce există pe piață) - punctaj minim 2 puncte la criteriul - TEME
ORIZONTALE, B. Sprijinirea activităților de cercetare și dezvoltare tehnologică, inovare
(Sprijinirea activităților de cercetare și dezvoltare tehnologică, inovare) din grila de evaluare
tehnico-financiară.
- minim 1 Plan de afacere include măsuri de promovare a Inovării Sociale - punctaj minim 2
puncte la criteriul - TEME ORIZONTALE, C. Inovare socială din grila de evaluare tehnicofinanciară.
- minim 3 Planuri de afacere au soluții pentru implementarea TIC - punctaj minim 2 puncte
la criteriul TEME ORIZONTALE, A. Utilizarea TIC (tehnologiile informației și ale comunicării)
din grila de evaluare tehnico-financiară.
- minim 2 Planuri de afacere propun măsuri pt nediscriminare - punctaj minim 2 puncte la
criteriul TEME ORIZONTALE, D. Egalitatea de șanse și nediscriminarea din grila de evaluare
tehnico-financiară.
Dacă un plan de afaceri se încadrează în mai mult de o temă, acesta va fi încadrat și punctat
la toate acele teme pentru care a obținut punctajul minim detaliat mai sus (ex. un plan de
afacere poate atinge 3 teme și va fi în cadrat la toate 3).
În cazul în care, după stabilirea punctajului final și a potențialilor câștigători ai finanțării
planurilor de afacere, se constată ca nu sunt acoperite toate cele 4 teme de mai sus, respectiv
10 planuri de afacere, se va proceda la înlocuirea ultimilor clasați (în ordinea punctajului) din
fiecare secțiune de finanțare cu următorii clasați, care să abordeze temele cerute la nivel
minim de puntaj descris mai sus, în următoarea ordine:
1. Se va lua Lotul 1 MG40 (finanțare <40.000 EUR). Dacă aceasta conține în primii clasați
planuri de afacere care nu pot fi încadrate în temele deficitare, acestea vor fi declasate și vor
fi înlocuite cu următorii clasați.
2. Se va lua Lotul 2 MG60 (finanțare <60.000 EUR). Dacă aceasta conține în primii clasați
planuri de afacere care nu pot fi încadrate în temele deficitare și vor fi înlocuite cu următorii
clasați.
3. Se va lua Lotul 3 MG80 (finanțare <80.000 EUR). Dacă aceasta conține în primii clasați
planuri de afacere care nu pot fi încadrate în temele deficitare și vor fi înlocuite cu următorii
clasați.
4. Se va lua Lotul 4 MG100 (finanțare <100.000 EUR). Dacă aceasta conține în primii clasați
planuri de afacere care nu pot fi încadrate în temele deficitare și vor fi înlocuite cu următorii
clasați.
etc. până la completarea listei planuri de afacere selectate spre finanțare conform celor de
mai sus.
Rezultatele evaluării tehnico-financiare se publică pe site-ul proiectului
www.startupsanatos.ro şi se vor transmite prin e-mail, tuturor aplicanţilor, împreună cu Grila
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de evaluare tehnico-financiară.
III.V MODUL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
Persoanele participante pot depune contestație motivată la rezultatul obținut în urma jurizării
în format electronic, pe adresa de e-mail a proiectului startupsanatos@gmail.com în termen
de maxim 48 ore de la data afișării rezultatelor (conform Anexa 14). În cazul acceptării
contestației ca fiind motivată, planul de afacere va fi reevaluat de comisia de soluționare a
contestațiilor formată din alți membri evaluatori decât cei care au evaluat inițial planul de
afacere. Rezultatul se va comunica participantului în cel mai scurt timp și, după caz, se vor
revizui și republica listele cu rezultate, nu mai târziu de 10.05.2022.
NOTĂ! Administratorii schemei de antreprenoriat vor selecta pentru finanţare 19 de planuri
de afaceri + 4 rezerve în conformitate cu criteriile de mai sus, cu specificarea că se va avea în
vedere două criterii: selectarea planurilor de afaceri în ordinea punctajelor, pe de o parte şi
alte caracteristici suplimentare menţionate mai sus şi specifice fiecărui plan de afaceri şi care
au fost asumate de Administratorul schemei în cererea de finanţare, pe de altă parte.
ATENȚIE!
Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afacere identice, de la persoane diferite
sau cu grad foarte mare de asemănare.
La finalul procesului de soluţionare a contestaţiilor se va completa baza de date (Anexa 12)
cu toate planurile de afaceri evaluate, în ordinea descrescătoare a punctajelor primite (pe
fiecare lot de concurs) și vor fi publicate pe website-ul proiectului – www.startupsanatos.ro,
și transmise pe email participanților.
Responsabilii de implementare ai partenerilor întocmesc raportul final al acestei sub activități.

IV.

CONTRACTARE

Pentru proiectele selectate în vederea finanțării, administratorii schemei de minimis vor
transmite un e-mail, privind demararea procesului de contractare, fiecărui beneficiar în care
vor fi specificate documentele solicitate în vederea încheierii contractului de subvenție.
Pentru fiecare beneficiar, înainte de semnarea contractul de subvenție administratorul
schemei de minimis își rezervă dreptul de a solicita o serie de documente pentru verificarea
respectării condițiilor de eligibilitate.
În cazul în care, din verificarea documentelor reiese că, respectarea condițiilor de eligibilitate
nu sunt îndeplinite, administratorul schemei de minimis îşi rezervă dreptul de a nu semna
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contractul cu acei beneficiari de ajutor de minimis.

V.

ANEXE

Anexa 1 - Schema de minimis Innotech Student
Anexa 2 - Ghid Condiții specifice - Innotech Student
Anexa 3 - Contract de subvenție Innotech Condiții minime - Innotech Student
Anexa 4 - Model anunț concurs
Anexa 5 - Lista coduri CAEN eligibile
Anexa 5 bis - Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate
Anexa 6 - Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis
Anexa 7 - Plan de afacere în cadrul proiectului Start-Up Sănătos – SUS Model recomandat
Anexa 8 - Decizie numire membri juriu
Anexa 9 - Declarație confidențialitate și conflict interese
Anexa 10 - Raport rezultate conformitate și eligibilitate
Anexa 11 - Grila integrată de evaluare planuri de afaceri
Anexa 12 - Baza date rezultate evaluare
Anexa 13 - Raport final jurizare
Anexa 14 - Model contestație

