Anexa 3
Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Secţiune: evaluarea tehnică a planului de afaceri.
Nr. acordat in Registrul de evidenţă a planurilor de afaceri ....................................
Titlul planului de afaceri ................... ...............................
Autorul planului de afaceri ................................................ .
Locaţia de implementare: ................................................ .
Nr.
Crt.
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Denumire criteriu
Numarul locurilor de munca create
a) Doua locuri de munca – 2 puncte
b) Mai mult de doua locuri – 3 puncte
* Minim 2 locuri – conditie de eligibilitate
Solicitantul a absolvit Cursul de Competente Antreprenoriale organizat de CEPIR
a) nu - 0 puncte
b) da - 5 puncte
Activitatea se incadreaza in CAEN, Secţiunea G - Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, cu excepţia Grupei 452 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
a) da - 0 puncte
b) nu - 2 puncte
Prin proiect se propun activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al
utilizarii resurselor
a)
Nu propune activitati – 0 puncte
b)
Declarata activitati nesustinute financiar – 2 puncte
c)
Activitati descrise in buget – 5 puncte
Prin proiect se propun masuri ce vor promova concret inovarea sociala, conform
prevederilor sectiunii 1.3.2. a Ghidului Solicitantului
a)
Nu propune activitati – 0 puncte
b)
Declarata activitati nesustinute financiar – 2 puncte
c)
Activitati descrise in buget – 5 puncte
Prin proiect se propun masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC
prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri,
prestare de servicii si/sau executie de lucrari
a) Nu propune activitati – 0 puncte
b) Declarata activitati nesustinute financiar – 5 puncte
c) Activitati descrise in buget – 10 puncte
Strategii de marketing în vederea implementării obiectivelor planului de marketing
 stabilirea obiectivelor generale de marketing – 1 punct
 strategia de produs –1 punct
 strategia sau politica de preţ - 1 punct
 strategia de vânzări şi distribuţie - 1 punct
 strategia de promovare şi relaţii publice - 1punct
Analiza SWOT
a. Nu prezinta analiza SWOT – 0 puncte
b. Prezentarea sumara a analizei SWOT – 4 puncte
c. Prezentarea detaliata a analizei SWOT – 6 puncte
Proiectul implementeaza tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în producerea/
menţinerea/ dezvoltarea produsului/ serviciului.
a) nu - 0 puncte
b) da - 3 puncte
Analiza pietei
 Nu prezinta analiza pietei – 0 puncte
 Descrierea produsului / serviciului ce face obiectul activitatii – 2 puncte
 Identificarea si analizarea concurentei – 2 puncte
 Descrierea avantajului competitional – 2 puncte
Justificarea necesitatii finantarii planului de afaceri prezentat
A. Solicitantul nu justifica necesitatea finantarii – 0 puncte
B. Solicitantul nu justifica necesitatea finantarii – 10 puncte
Total Evaluare Tehnica

Punctaj
minim maxim
acordat
2-3

0-5
0-2

0-5

0-5

0-10

0–5

0–6

0–3

0–6

0-10

60

Punctaj
obtinut

Anexa 3
Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Secţiune: evaluarea financiara a planului de afaceri.
Nr. acordat in Registrul de evidenţă a planurilor de afaceri ....................................
Titlul planului de afaceri ................... ...............................
Autorul planului de afaceri ................................................ .
Locaţia de implementare: ................................................ .

Nr.
Crt.
1

Denumire criteriu
Costurile prevazute sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de
preţ/cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puţin 3 surse)

Punctaj
minim maxim
acordat
0-10

A. Costurile nu sunt fundamentate ( nu exista oferta de pret atasata) - 0
puncte
B. Costurile sunt fundamentate prin prezentarea cel putin unei oferte
atasate – 5 puncte
C. Costurile sunt detaliate si corelate cu bugetul proiectului – 10 puncte
Solicitantul dovedeşte capacitate de a asigura menţinerea, întreţinerea şi
funcţionarea investiţiei/ microîntreprinderii, după încheierea proiectului şi
încetarea finanţării nerambursabile.

0-10

a) Solicitantul nu dovedeşte capacitatea de a asigura menţinerea,
întreţinerea şi funcţionarea investiţiei, după încheierea proiectului şi
Încetarea finanţării nerambursabile - 0 puncte
b) Solicitantul dovedeşte ca are capacitatea de a asigura menţinerea,
întreţinerea şi funcţionarea investiţiei după încheierea proiectului şi
încetarea finanţării nerambursabile - 10 puncte
Solicitantul prezinta Anexa I.A - Bugetului planului de afaceri – 5 puncte

0-20

Solicitantul prezinta Anexa 1.B -Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor - 5
puncte
Solicitantul a corelat cele doua anexe –10 puncte
Total Evaluare Financiara

40

Punctaj
obtinut

