PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în
întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de
muncă
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Admininistrator al schemei de ajutor de minimis: Fundația Ruhama
ERATĂ PENTRU ÎNDREPTAREA GRESELILOR DE FOND STRECURATE ÎN
CUPRINSUL DOCUMENTULUI ”METODOLOGIE PENTRU VERIFICAREA .
CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE”
Se modifică textul:
DIN:
EG12. PA prevede ca persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea,
în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se
implementează proiectul, în mediul urban sau rural.
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Anexa 2-Planul de afaceri

Se verifica informatiile din planul de afaceri ,
pct 3-Planul managerial.

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”,
expertul constată că solicitantul si-a asumat aceasta cerinta in Planul de afaceri se bifează coloana
DA. În caz contrar se va bifa “NU”, iar planulde afaceri va fi declarată neeligibilă.
VA FI ÎNLOCUIT CU
EG12. PA prevede ca persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea,
în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se
implementează proiectul, în mediul urban sau rural.
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Anexa 2-Planul de afaceri

Se verifica informatiile din planul de afaceri ,
pct 3-Planul managerial.

”Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”,
expertul constată că solicitantul si-a asumat aceasta cerinta in Planul de afaceri se bifează coloana
DA. În caz contrar se va bifa “NU” si se vor solicita clarificari. Daca acestea nu sunt furnizate sau
nu sunt suficiente, pentru a demonstra indeplinirea acestui criteriu, expertul va declara proiectul de
investitii neeligibil.

