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

ERATA Nr. 1
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

a. Capitolul II- INTRODUCERE, ultimul paragraf se modifică după cum urmează:
”Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunilor de implementare prin înființarea a 40 de
întreprinderi noi și crearea a 80 de locuri de muncă, în urma Competiției de planuri de afaceri. 20
din întreprinderile nou înființate vor fi dezvoltate de persoane care aparțin categoriei de vârstă 1825 de ani, înmatriculați în învățământul superior.”
b. Capitolul III- DEFINIȚII, al doilea paragraf se modifică după cum urmează:
”Beneficiarul schemei de ajutor de minimis – întreprinderi create de persoane care doresc să
iniţieze o activitate independentă, cu vârsta de 18 ani sau peste, pe baza unui plan de afacere
selectat în condițiile stabilite în prezentul regulament. 20 dintre beneficiarii schemei de ajutor de
minimis vor fi întreprinderile dezvoltate de persoane care aparțin categoriei de vârstă 18-25 de
ani, înmatriculați în învățământul superior.”
c. . Capitolul VIII – Organizarea și desfășurarea competiției de planuri de afacere, Punctul
b, Etapa 2 - evaluarea tehnico-financiară a planului de afacere, alineatul 3 se modifică
după cum urmează:
”În urma evaluării planurilor de afaceri și acordării punctajelor conform grilei de evaluare,
rezultatele vor fi centralizate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.”
d. Capitolul VIII – Organizarea și desfășurarea competiției de planuri de afacere, Punctul
c - evaluarea și desemnarea planurilor de afaceri câștigătoare, se modifică după cum
urmează:
”Evaluarea și desemnarea câștigătorilor va urma un anumit algoritm, care va avea la bază
următoarele criterii:


planurile de afaceri vor fi selectate în ordinea punctajului obținut în urma evaluării tehnice.
Pentru a fi declarat câștigător, un plan de afacere trebuie să cumuleze un punctaj de minim
de 50 de puncte.





în fiecare județ aparținând regiunilor de dezvoltare în care se derulează proiectul
(Municipiul București sau în județele Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) vor exista
minim 2 idei de afaceri finanțate. Pentru îndeplinirea acestei condiții se va avea în vedere
raportarea la sediul social specificat în Planul de afaceri selectat, care ulterior va
corespunde cu documentele statutare și de înregistrarea la ONRC ale întreprinderii;
minim 20 dintre cele 40 de planuri de afaceri finanțate vor aparține persoanelor din
categoria de vârsta 18-25 ani, înmatriculați în învățământul superior.”

e. Anexa 5 - Previziunea veniturilor și cheltuielilor se modifică și va avea un nou format.
Anexăm la prezenta Erată versiunea modificată a Anexei 5.
f.

Anexa 18 - Cererea de subvenție se modifică și va avea un nou format. Anexăm la
prezenta Erată versiunea modificată a Anexei 18.

Toate celelalte prevederi ale regulamentului și anexele aferente rămân neschimbate.

