Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie: 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: ”Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov”
Contract nr: POSDRU/176/3.1/S/150471

ADDENDUM
la
REGULAMENTUL ȘI METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA COMPEȚIEI DE PLANURI DE
AFACERI ”ANTREPRENORIAT - VECTOR ÎN CARIERĂ”
SELECȚIA ȘI MONITORIZAREA INIȚIATIVELOR ANTREPRENORIALE CE VOR FI
FINANȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI “PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE LA
NIVELUL REGIUNII SUD-VEST OLTENIA ȘI BUCUREȘTI-ILFOV”- POSDRU/176/3.1/S/150471
Sesiunea august 2015

Capitolul VIII - Organizarea și desfășurarea competiției de planuri de afaceri, Punctul a Participarea la procedura de selecție se modifică și va avea următorul conținut:

Informații despre calendarul și organizarea Competiției, precum și despre eventuale modificări ale
acestuia vor fi anunțate în timp util pe website-ul proiectului www.vectorincariera.ro
Competiția de planuri de afaceri va fi lansată pe data de 25.08.2015, data de la care se pot transmite
online propunerile de planuri de afaceri. Participanții interesați vor putea transmite propunerile lor
prin poștă electronică la adresa posdru3.1@all-gfs.ro.
Termenul limită până la care se pot transmite și înregistra propunerile de planuri de afaceri, împreună
cu formularele care le însoțesc conform prezentei metodologii, este data de 31.08.2015, ora 09.00.
Formularele de înscriere și participare la competiție, precum și grilele de evaluare sunt disponibile pe
site-ul proiectului: www.vectorincariera.ro.
Participarea la procedura de selecție presupune completarea și transmiterea următoarelor documente:









C.I. sau B.I. – copie conform cu originalul, format scan.
Declarație pe propria răspundere - Anexa 1- semnată, datată, format scan.
Copie diplomă de participare la cursul de competențe antreprenoriale și de manager (dacă e
cazul).
Plan de afacere și bugetul acestuia, în format Excel - Anexa 4 (4a și 4 b). Planul de afaceri va
respecta întocmai modelul prevăzut în Anexa 4 (4a si 4b).
Proiecția veniturilor și cheltuielilor planului de afacere, în format Excel - Anexa 5. Bugetul va
cuprinde exclusiv costurile eligibile în cadrul ajutorului de minimis, așa cum sunt acestea
prevăzute în capitolul VII. Bugetul va conține costuri inclusiv TVA.
Formular de înregistrare în grupul țintă, semnat și datat, format scan - Anexa 6.
Declarație privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, semnată, datată, format scan Anexa 15.
Declarație de prelucrare a datelor cu caracter personal, semnată, datată, format scan -Anexa 7.






Adeverință de student eliberată de instituția de învățământ superior care să ateste faptul că
persoana este înmatriculată într-o instituție de învățământ superior (Anexa 8), in orginal/ carnet
de student avizat la zi (copie conform cu orginalul)/ contractul de studii (copie conform cu
originalul).

Declarație privind respectarea condițiilor de finanțare, semnată, datată, format scan - Anexa 16.
Planificarea achizițiilor, semnată, datată, format scan - Anexa 17.

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului și metodologiei privind organizarea compeției de planuri de afaceri
”ANTREPRENORIAT - VECTOR ÎN CARIERĂ” și anexele aferente rămân neschimbate.

