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Programul Start-Up Nation 2018
Se va organiza o singura sesiune de depunere de 30 zile
a proiectelor dupa 15 iunie 2018.
MECANISMUL DE
SELECȚIE A
PROIECTELOR

În cadrul acestei sesiuni proiectele se vor depune online, incapand cu 15 iunie 2017.
La depunerea proiectelor, fiecare solicitant va prezenta punctajul proiectului
obținut în urma aplicării criteriilor de selecție specifice programului si Planul de afaceri
insotit de documentele aferente conform Ghidului solicitantului.
Punctajul minim pentru finantarea proiectelor este de 50 puncte.
In caz de egaliatate de punctaj, proiectele vor fi departajate in functie de urmatoarele:
•
•
•
•

numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create prin implementarea acestui program
numărul de locuri de muncă ocupate de persoanele din categorii defavorizate sau absolvenți
procentul alocat în bugetul proiectului pentru achiziția de echipamente
activitatea propusă (producție, programare IT, industrii creative, servicii, comerț și alte activități)
• data și ora înscrierii în program

Criterii de selecție

A

B

C

D

Punctaj

Scor

Domeniul de activitate al proiectului (pe baza de cod CAEN)

Maxim 40p

1. Productie
2. Programare IT – Cod CAEN 6201
3. Industrii creative
4. Servicii
5. Comert si alte activitati
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată
nedeterminată în cadrul întreprinderii

40p
40p
35p
30p
25p

1. Crearea a minim 2 locuri de munca pe perioada nedeterminata si pastrarea lor pentru minim 2 ani
dupa finalizarea implementarii proiectului
2. Crearea unui singur loc de munca pe perioada nedeterminata si pastrarea acestuia minim 2 ani
dupa finalizarea implementarii proiectului (conditie obligatorie)

Maxim 20p
20p
0p

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane
defavorizate*/absolvenţi după anul 2012/şomeri

Maxim 25p

1. Cel puţin 2 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenţi după 2012/ şomeri
2. Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată*/absolvent după 2012/şomer

25p
20p

Criterii aferente investitiei (conform declaratie, buget si plan de afaceri propus)

Maxim 15p

1. Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare
sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri
2. Caracter inovativ al investitiei (pt minim 25% din echipamente – valoric)

10p
5p

Total
Oferim urmatorul pachet de servicii de consultanta pentru elaborare si implementare:

Servicii de
consultanta si
asistenta oferite

▪ consultanta si asistenta pentru pregatirea si inregistrarea proiectului (inclusiv elaboare plan de afaceri)
▪ consultanta si asistenta pentru implementarea proiectului si decontarea cheltuielilor
▪ cosultanta si asistenta pe perioada de monitorizare a proiectului
Pretul pachetului de servicii de consultanta este de 10.000 lei (8.000 lei + 2.000 lei) si reprezinta
cheltuiala eligibila si se poate deconta din bugetul proiectului.

1/1
Birou Oradea

Birou Arad

Birou Tîrgu Mureș

Birou Cluj Napoca

Birou Bacău

Birou Slatina

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7
Tel: 0733 107 344
oradea@romactiv.ro

Bd Decebal, Nr 2, Et 2
Tel: 0731 315 365
arad@romactiv.ro

Str Gheorghe Doja, Nr 30
Tel: 0748 231 254
mures@romactiv.ro

Str Dionisie Roman, Nr 1
Tel: 0731 315 354
cluj@romactiv.ro

Str Prieteniei, Nr 10
Tel: 0720 550 626
bacau@romactiv.ro

Str A.I. Cuza, Nr 9
Tel: 0751 036 227
slatina@romactiv.ro

