FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
Obiectivul specific OS1.1 – ,,Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul
Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile” si OS 1.2 - ,,Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin
evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs, someri cu varsta intre
16-29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile”
Titlu proiect “EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs”
Nr. contract finanțare POCU/908/1/3/150814

ANEXA 9

Grila de evaluare tehnico-financiară
Nume Beneficiar ..............................................................................
Nr. înreg plan de afaceri (alocat în momentul depunerii planului).....................
Nr. Crt.

Criterii

1.

PLANURILE DE AFACERI PROPUN ACTIVITĂȚI
CONCRETE CARE CONDUC LA PROMOVAREA
TEMELOR SECUNDARE ȘI ORIZONTALE
vor promova concret sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon și eficiență din punctul de vedere al
utilizării resurselor
vor promova concret inovarea socială
dezvoltarea de idei, servicii şi modele prin
care pot fi mai bine abordate provocările
sociale, cu participarea actorilor publici şi
privaţi, inclusiv a societăţii civile, cu scopul
îmbunătăţirii serviciilor sociale
vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC
prin implementarea unor soluţii TIC în procesul
de producţiei furnizare de bunuri, prestare de
servicii şi/sau execuţie de lucrări
MATURITATEA ȘI CALITATEA PLANULUI DE
AFACERI
Activitati
Activităţile propuse în PA sunt descrise clar,
sintetic, cronologic şi sunt corelate în cadrul
calendarului de realizare cu schema de
personal, cu rezultatele, indicatorii
de realizare şi ţintele stabilite.

1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1
2.1a

Punctaj

Punctaj
obținut în
urma evaluării

Maxim 15 puncte

5

5

5
Maxim 40 puncte
Maximum 10 puncte

10

2.1b

2.2.
2.3.

2.4.

Activităţile propuse în PA sunt descrise sumar,
cronologic şi sunt parțial corelate în cadrul
calendarului de realizare cu schema de
personal, cu rezultatele, indicatorii
de realizare şi ţintele stabilite.
Solicitantul descrie în mod clar şi concis
produsele/ serviciile/ lucrările care fac
obiectul afacerii.
Analiza pieţei demonstrează existenţa unei
pieţe/cereri
potenţiale
pentru
produsele/serviciile oferite de întreprindere.
Analiza concurenţei identifică principalii
competitori, punctele lor tari şi slabe,
avantajul competitiv al solicitantului

6.

Solicitantul dovedeşte capacitatea de a
asigura
menţinerea,
întreţinerea
şi
funcţionarea investiţiei/întreprinderii, minim
18 luni după înființare .
NUMARUL LOCURILOR DE MUNCĂ NOU
CREATE PRIN PROIECT
Investiția prevede crearea a 1 loc de muncă şi
menţinerea acestora pe întreaga perioadă de
monitorizare a proiectului (18 luni)
Investiția prevede angajarea a minim o
persoană aparținând grupurilor vulnerabile
(femei sau persoană de etnie romă)
SUSTENABILITATEA PLANULUI DE AFACERI
Investiția include, activități care vizează
utilitatea, continuitatea și/sau dezvoltarea
rezultatelor proiectului după finalizarea
acestuia
BUGET
Estimarea cheltuielilor pentru înființarea și
funcționarea afacerii este corectă și este bine
justificată
Estimarea cheltuielilor pentru înființarea și
funcționarea afacerii este corectă, însă
insuficient justificată
TOTAL PA
Interviul

7.

TOTAL

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1

5.
5.1
5.2

8

10

10

10
Maxim 10 puncte
8
2
Maxim 5 puncte
5
Maxim 10 puncte
10
5
80
Maxim 20 puncte
100

Expert evaluator 1

Expert evaluator 2

...............................

....................................

..................................

....................................
...

