Corrigendum nr. 1/ 12.08.2019

Cu data prezentului corrigendum METODOLOGIA DE PARTICIPARE SI SELECTIE LA
CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI
In cadrul proiectului
„Măsuri integrate in comuna Jurilovca – Pasi spre dezvoltare locală sustenabilă!”
COD SMIS 114955
Art 1 Se modifica dupa cum urmeaza:
Punctul 2. Cadrul legal
„Aceasta metodologie de participare si selectie la concursul de planuri de afaceri este realizată cu
respectarea cadrului legal în vigoare aplicabil, precum și cu respectarea prevederilor următoarelor
documente:
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
 Ghidul Solicitantului Condiții Generale – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul Specific 4.2:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate;
 Manualul Beneficiarului - POCU 2014-2020, Axele prioritare 1-6; Versiunea septembrie
2018;
 Cererea de finanțare a proiectului;
 Contractul de finanțare POCU nr. 140/4/2/114955;
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art.107 și 108
dinTratatul privind funcționarea Uniunii Europeneajutoarelorde minimis;
 Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de
stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu
modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea șisancționarea
neregulilor apărute în obținereași utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora.”
Se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Aceasta metodologie de participare si selectie la concursul de planuri de afaceri este realizată cu
respectarea cadrului legal în vigoare aplicabil, precum și cu respectarea prevederilor următoarelor
documente:
 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
 Ghidul Solicitantului Condiții Generale – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul Specific 4.2:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate;
 Manualul Beneficiarului - POCU 2014-2020, Axele prioritare 1-6; Versiunea septembrie
2018;
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 Cererea de finanțare a proiectului;
 Contractul de finanțare POCU nr. 140/4/2/114955;
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art.107 și 108
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
 Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de
stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu
modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor
publice naționale aferente acestora.
 Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor
mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”

Punctul 4. Cui se adreseaza
„La Concursul de planuri de afaceri organizate în cadrul acestui proiect vor putea participa
absolvenţii cursurilor de formare în competențe antreprenoriale organizate în proiect, în
cadrul subactivității A3.1 Formare profesionala in competente antreprenoriale, cu domiciliul sau
reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Est: Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea.
Subvențiile acordate în cadrul acestui proiect se aplică pentru întreprinderi, așa cum sunt acestea
definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestor
prevederi legale, întreprinderea este ”orice formă de organizare a unei activităţi economice,
autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii,
în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi
cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi
întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi
economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară
activităţi economice”.
Afacerile care fac obiectul planurilor selectate vor fi înființate de persoane care doresc să inițieze o
afacere, prin infiintarea unei entitati juridice de tip SRL, pe baza unui plan de afaceri, cu precădere,
în unul din domeniile identificate în cadrul Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020.
Codurile CAEN eligibile pentru înscrierea planului de afaceri în Concurs și obținerea ajutorului de
minimis sunt enumerate în Anexa A la prezenta Metodologie.
În cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate 35 de idei de afaceri (30 câștigătoare + 5
de rezervă), ce vor fi înființate în mediul rural în Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea.
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Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și punctul/ punctele de lucru în mediul
rural, în Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea.
Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de
afaceri aprobat este de 113.620,00 lei reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Solicitantii pot veni si cu contributie proprie in lei sau in natura. Ajutorul de minimis va fi acordat
prin mecanismul cererilor de plata si cererilor de rambursare.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la
semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 1 persoană, cu normă întreagă, pe o
perioadă nedeterminată.
Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării
proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 7 luni. Perioada de
sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii
locului de muncă ocupat.
Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate face parte din
firmele înființate prin proiect.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va avea obligatia de a intreprinde toate
demersurile necesare pentru a asigura organizarea afacerii in conformitate cu legislatia
nationala privitoare la resursele umane, contabilitate, achizitii etc.”
Se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„La Concursul de planuri de afaceri organizate în cadrul acestui proiect vor putea participa
absolvenţii cursurilor de formare în competențe antreprenoriale organizate în proiect, în
cadrul subactivității A3.1 Formare profesionala in competente antreprenoriale, cu domiciliul sau
reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Est: Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea.
La data semnării contractului de subvenție persoanele castigatoare NU pot avea calitatea de
asociat majoritar în structura altor intreprinderi înființate în baza Legii societăților nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborata cu Legea nr. 346
din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Subvențiile acordate în cadrul acestui proiect se aplică pentru întreprinderi, așa cum sunt acestea
definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.
Afacerile care fac obiectul planurilor selectate vor fi înființate de persoane care doresc să inițieze o
afacere, prin infiintarea unei entitati juridice de tip SRL, pe baza unui plan de afaceri, cu precădere,
în unul din domeniile identificate în cadrul Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020.
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Codurile CAEN eligibile pentru înscrierea planului de afaceri în Concurs și obținerea ajutorului de
minimis sunt enumerate în Anexa A la prezenta Metodologie.
În cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate 35 de idei de afaceri (30 câștigătoare + 5
de rezervă), ce vor fi înființate în mediul rural în Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea.
Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și punctul/ punctele de lucru în mediul
rural, în Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea.
Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de
afaceri aprobat este de 113.620,00 lei reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Solicitantii pot veni si cu contributie proprie in lei sau in natura. Ajutorul de minimis va fi acordat
prin mecanismul cererilor de plata si cererilor de rambursare.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la
semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 1 persoană, cu normă întreagă, pe o
perioadă nedeterminată.
Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării
proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 7 luni. Perioada de
sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii
locului de muncă ocupat.
Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate face parte din
firmele înființate prin proiect.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va avea obligatia de a intreprinde toate
demersurile necesare pentru a asigura organizarea afacerii in conformitate cu legislatia
nationala privitoare la resursele umane, contabilitate, achizitii etc.”
Punctul 8. Calendarul concursului

Perioada
12 – 19 August 2019

Etape
CONCURS - înscriere prin depunerea dosarelor de inscriere;
(dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei Jurilovca – Str. 1 Mai, Nr. 2)

20 August 2019
21 August 2019
22 August 2019
23 August 2019

26 – 30 August 2019
30 August 2019

Publicarea listei cu proiectele admise / respinse in urma verificarii administrative;
Publicarea listei cu proiectele admise / respinse in urma verificarii tehnice;
Sesiunea de contestatii;
Solutionarea contestatiilor;
Publicare lista finala – 30 planuri de afaceri admise + 5 planuri de afaceri cu statut
de rezerva;
Infiintare SRL;
Transmiterea documentelor pentru semnarea contractelor de subventie / Semnarea
contractelor de subventie;
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Se modifica dupa cum urmeaza:
Perioada
12 – 20 August 2019

Etape
CONCURS - înscriere prin depunerea dosarelor de inscriere;
(dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei Jurilovca – Str. 1 Mai, Nr. 2)

20 August 2019
21 August 2019
22 August 2019
23 August 2019

26 – 30 August 2019
30 August 2019

Publicarea listei cu proiectele admise / respinse in urma verificarii administrative;
Publicarea listei cu proiectele admise / respinse in urma verificarii tehnice;
Sesiunea de contestatii;
Solutionarea contestatiilor;
Publicare lista finala – 30 planuri de afaceri admise + 5 planuri de afaceri cu statut
de rezerva;
Infiintare SRL;
Transmiterea documentelor pentru semnarea contractelor de subventie / Semnarea
contractelor de subventie;

Art. 2 Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incapand cu data publicarii acestuia pe site-ul
http://www.primariajurilovca.ro
Art. 3 Managerul de proiect va duce la indeplinire prevederile prezentului corrigendum
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