Calendarul estimativ al concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului ”PROGRESSIO-Un
proiect in sprijinul economiei sociale”, concurs lansat de Fundația Ruhama în calitate de
Administrator al schemei de ajutor de minimis
Oradea, 4 septembrie 2020, Versiune 2
3 iulie 2020 – 2 august 2020 publicarea documentelor apelului
In acesta perioada aplicantii pot solicita clarificari, la adresa de email: office@ruhama.ro
3 august 2020, ora 08.00 -12 august 2020, ora 12.00 AM (amiaz) apel deschis pentru depunerea
documentelor pentru concurs
3 – 17 august 2020 evaluarea conformitatii si a eligibilitatii, inclusiv transmiterea solicitărilor de clarificare,
respectiv primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificare privind etapa 1 de evaluare a conformitatii si a
eligibilitatii
18 august 2020 comunicare/publicare rezultate etapa 1 de evaluare a eligibilitatii si conformitatii
19 august 2020 -20 august 2020 primire contestatii etapa 1
24 august 2020 comunicare rezultate solutionare contestatii si publicare lista finala etapa 1
25 august 2020 - 3 septembrie 2020 etapa 2 evaluarea tehnica si financiara si publicarea raportului de selectie
Etapa evaluarii si selectiei planurilor de afaceri se va realiza doar pentru dosarele/aplicatiile care au fost
acceptate in etapa de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii - CAE, in maxim 10 de zile
calendaristice, incepand cu data publicarii rezultatelor finale ale etapei de evaluare CAE (inclusiv dupa
solutionarea contestatiilor). Administratorul schemei de ajutor de minimis va puncta fiecare proiect eligibil
în funcţie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi şi aproba Raportul de Selectie a proiectelor depuse
in termen de maxim 10 de zile de la inchiderea sesiunii. Termenul poate fi decalat in cazul in care sunt
necesare cereri de clarificari si solutionare contestatii, conform calendarului de mai jos.
4 septembrie 2020 transmitere solicitare de clarificare etapa 2 evaluarea tehnica si financiara
6 septembrie 2020 transmitere solicitare de clarificare etapa 2 evaluarea tehnica si financiara
7 septembrie 2020-11 septembrie 2020 primire raspunsuri la solicitarile de clarificare privind etapa 2
evaluarea tehnica si financiara.
In aceasta perioada adminstratorul schemei de ajutor de minimis, la solicitarea membrilor juriului, poate
invita la un interviu, fiecare Solicitant, pentru a-si prezenta planul de afaceri in fata acestora.
14 septembrie 2020-15 septembrie 2020 finalizare etapa 2 evaluarea tehnica si financiara si comunciare
rezultate
16 septembrie 2020-18 septembrie 2020 primire contestatii etapa 2 evaluarea tehnica si financiara
21 septembrie 2020-23 septembrie 2020 evaluare contestatii
24 septembrie 2020 comunicare rezultate finale
25 septembrie 2020 -29 septembrie 2020 acceptare modificari Plan de Afaceri comunicate de juriu, inchidere
sesiune
1 octombrie publicare raport final de selectie
Depunerea proiectelor in cadrul sesiunii, se opreste la data si ora limita stabilita prin Anuntul Apelului de selectie.
Proiectele depuse vor fi inregistrate intr-un registru special de catre expertii responsabili si vor primi cate un numar de
inregistrare intern.
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