Lista întrebărilor frecvente referitoare la Concursul de idei de afaceri organizat în cadrul proiectului Start Up
Sud Muntenia POCU 82/3/7/105929
Nr.crt.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Întrebare

Răspuns

Care este numarul maxim de pagini acceptat pentru ideea de afaceri, inclusiv cu
anexele?

Nu exista o limita de pagini, ci numai cea
privind numarul maxim de cuvinte pentru
fiecare sectiune a Anexei 1-Plan de Afaceri, si
anume 500 de cuvinte.
Planul de afaceri care urmeaza a fi transmis, va pastra in momentul redactarii capitolele Nu se vor opera modificari in formatul Anexei
mentionate. Intrebarea este daca doar urmam acele capitole si eliminam textul 1.
explicativ sau trebuie pastrat si textul precizat ( adica daca va trebui completat gen
intrebare-raspuns ).
Infiintand o societate noua, automat la ANAF va fi inscrisa ca neplatitoare de TVA. TVA aferent achizitiilor de echipamente este
Intrebarea este daca TVA -ul aferent achizitionarii unui echipament - de exemplu al unui eligibil, conform prevederilor H.G. nr.
laptop - va putea fi platit din ajutorul de minimis sau nu si daca, in cazul in care se achita 759/2007, cu modificările şi completările
din sursele proprii la achizitia echipamentului, TVA -ul aferent va putea fi ulterior ulterioare
recuperat sau nu?
Daca vrem sa includem inchirierea de spatiu in planul de afaceri, este in regula sa Nu vor fi decontate cheltuieli cu inchirierea
punem proprietatea noastra/a unei rude?
spatiilor detinute de asociati/administrator
sau/si rude si afini ale acestora.
Putem atasa si alte documente (pe care le consideram relevante) la
Nu.
aplicatie?
Daca vrem sa participam la cursuri etc - exista vreo restrictie, sa fie efectuate in Nu există nici o restricție în acest sens, însă
Romania?
trebuie demonstrată utilitatea cursurilor
pentru bunul mers al afecerii nou create. De
asemena, cursurile trebuie să fie punctuale,
pe o anumită temă relevantă pentru afacere.
Nu sunt eligibile cheltuielile de școlarizare
(facultate, master, doctorat, etc).
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7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Daca am domiciliul in Targoviste, sediul trebuie sa fie tot la Targoviste sau poate sa fie
oriunde in regiunea proiectului (ex. Slobozia)?
Daca se dezvolta compania putem sa infintam alte puncte de lucru?

Sediul social al entitatii infiintate poate fi in
orice localitate din aria de implementare.
Pot infiintate puncte de lucru in localitati din
aria de implementare a proiectului.
Am inteles ca persoana care depune/castiga competitia trebuie sa fie reprezentantul Prin reprezentant legal se intelege
legal al companiei. Asta inseamna administrator si/sau actionar majoritar? Inteleg ca administratorul unei companii. In lipsa unor
pot sa fie mai multi actionari.
reglementari in acest sens din partea
AMPOCU, nu este acceptata infiintarea unui
start-up castigator cu asociati/actionari altii
decat aplicantii.
Am vazut in aplicatie ca trebuie sa ne incadram in 500 de caractere la un camp. Este
In Anexa 1-Plan de afaceri se mentioneaza
foarte important sa sintetizam idea afacerii, dar ce se intampla daca sunt personae
limita de 500 de cuvinte la un camp. Partea de
care depasesc aceste caractere? Ingrijorarea mea este sa fac tot posibilul sa ma
text care depaseste aceasta limta nu va fi
incadrez in 500 de caractere, iar apoi sa fie personae care scriu 2000 de caractere si sa luata in considerare la evaluare.
fiu dezavantajat. Care este procedura?
Am rugamintea sa-mi precizati daca in Anexa 2, Bugetul proiectului, sumele aferente In coloana 3- Cost unitar a Bugetului-Anexa 2
costurilor se trec inclusiv cu TVA din care se deduce apoi separat pe fiecare element de se trec costuri cu TVA inclus, iar in coloana 6
cost, valoarea TVA-ului nedeductibil eligibil sau in tabel la rubrica "Costuri" se trec se identifica TVA aferent acestor costuri, dupa
valorile nete.
caz.
Daca firma nou infiintata isi are sediul in unul din judetele din aria proiectului dar Cheltuielile cu punctele de lucru aflate în alte
deschide un punct de lucru intr-un alt judet, care nu apartiene regiunii Sud Muntenia, regiuni nu sunt eligibile.
si proiectul propus pentru obtinerea finantarii va fi pt acel punct de lucru, cheltuielile
vor fi eligibile pt acel punct de lucru?
In cheltuielile de salarizare pot include beneficii ca bonuri de masa si abonament sala
Nu, aceste tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile.
fitness?
Unul din cei doi angajati poate fi chiar reprezentantul legal/administratorul firmei?
Da, acest lucru este posibil.
La pct. V.cheltuieli eligibile, 2.15.2-taxe pentru participarea la programe de Nu, taxele de școlarizare nu sunt eligibile.
formare/educatie, pot deconta taxa scolarizare anuala invatamant la distanta ASE?
Acea linie bugetară se referă la cheltuielile
ocazionate de participarea la diverse cursuri
punctuale, în concordanță cu activitatea
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16.

17.

18.

19.

firmei, necesare pentru o bună desfășurare a
activității acesteia.
Cheltuieli eligibile : Acestea se vor regăsi în formatul de buget. Conform In cazul achizitiilor care nu poarta TVA, veti
prevederilorH.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, din care reiese lasa necompletat spatiul aferent din coloana
că TVA nedeductibila este eligibilă, costurile care alcătuiesc Bugetul proiectului conţin 6 a Anexei 2- Buget plan de afaceri.
şi TVA aferent acestora. Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar
trebuie să fie noi. În cazul în care se va alege și există posibilitatea achiziționării de
produse, instalații tehnice intracomunitar,deci nu se va plăti TVA (lucru dorit datorită
nevoii de maximalizare a valorii ajutorului de minimis prin folosirea acestuia aproape
integral în creșterea capacităților de producție a firmei și nu în bloacarea acestuia în
proporție de 24% în plata TVA nedeductibil). Se acceptă acestă formă de evitare legală
a plății de TVA ? Cum se va introduce acest lucru, se va trece valoarea ”zero” în dreptul
rubricii TVA nedebuctibi eligibil în cadrul foii de calcul ”Anexa 2 – Buget plan de afaceri”
?
Se acceptă achiziționarea de produse /instalații tehnice NON – UE (ex. China), în Nu este impusă o anumită proveniență
condiția ca acestea să fie noi și dacă da, se acceptă taxele vamale ca fiind cheltuieli geografică a bunurilor, atât timp cât acestea
eligibile?
sunt noi. Pentru documentele aferente
achiziției de bunuri din alte state decât
România (deci elaborate în alte limbi) veți
avea nevoie de traduceri autorizate. Taxele
vamale nu sunt cheltuieli eligibile.
Dupa ce voi trimite aplicatia pe mail, cum se va desfasura tot acest procedeu? Se va
Aplicația constă doar în depunerea
mai sustine proiectul?
electronică a documentației, conform
specificațiilor din Regulamentul competiției.
Aplicația nu va fi susținută printr-o
prezentare.
Cheltuielile cu cabinet de avocatura sunt eligibile ? (ex: pt scrierea de contracte de
Asistența juridică este cheltuială eligibilă, atât
munca, sfaturi legale privind dezvoltarea afacerii). Am vazut ca cele notariale sunt
timp cât ea își justifică necesitatea. În
eligibile, sunt si cele de avocatura?
perioada de implementare se va face dovada
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

faptului că serviciile sunt achiziționate la
prețul pieței.
Cheltuieli cu selectia si recrutarea unui angajat/angajatilor sunt eligibile?
Această cheltuială este eligibilă putând fi
încadrată la linia 2.14.1. Cheltuieli aferente
diverselor achiziţii de servicii specializate,
pentru care Beneficiarul ajutorului de minimis
nu are expertiza necesară. În perioada de
implementare se va face dovada faptului că
serviciile sunt achiziționate la prețul pieței.
Cheltuilile de impozit catre stat (chiar si partiale) sunt eligibile?
Sunt eligibile contribuţiile sociale aferente
cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi si angajatori).
Suma neta maxima oferita unui castigator (fara impozite, probabil retinute de
Ajutoarele de minimis nu sunt impozabile.
organizator) care este?
Ajutorul de minimis pe care îl poate primi
fiecare entitate nou creată în urma
competiției de idei de afaceri este de
maximum 147.000 lei.
Cheltuielile cu contabilitatea sunt eligibile? (intra presupun la 2.9 ch. Financiare
Cheltuielile cu serviciile de contabilitate sunt
eligibile.
In cazul in care aplic pentru o afacere pt care am avut deja ocazia sa testez conceptul Planul de afaceri include doar activități noi,
pilot pe un PFA, iar acum doresc sa infiintez o microintreprindere care, pe langa acele realizate pe o entitate ce urmează a fi
activitati testate pe PFA, ce in viitor se vor derula pe microintreprindere, vreau sa adaug înființată.
si activitati noi – atunci este eligibil si de dorit sa mentionez aceasta in aplicatie? Sau
este necesar pt eligibilitate sa trec doar activitati noi pt microintreprinderea-entitate
noua pe care as deschide-o prin aceasta finantare?
In cazul in care aplicatia se califica, as putea lasa o procura pentru semnarea Nu, acest lucru nu este posibil. Atat semnarea
contractului si infintarea firmei in numele meu?
pre-acordului cât și a acordului de finanțare
se fac personal de către câștigătorii
competiției.
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26.

27

In capitolul V (Cheltuieli Eligibile), cheltuielile care intra sub incidenta ajutorului de Da, cheltuielile de publicitate ale noii firme
minimis, art 2.11, include si cheltuieli de publicitate aferente promovarii sunt eligibile si pot fi prevazute în buget în
intreprinderilor ? (reclama, per-se)
momentul întocmirii planului de afaceri.
Singura restrictie este aceea ca in momentul
in care veti tipări / difuza/ posta online
pliante/ spoturi / pagina web va trebui sa
respectati regulile de identitate vizuala a
POCU (adica materialele vor avea o serie de
sigle și va trebui sa informati publicul dvs.
asupra sursei de finantare a afacerii).
Avand in vedere ca in cadrul fiecarei intreprinderi infiintate in cadrul prezentului apel Ghidul solicitantului nu stabileste o restrictie
de proiecte se vor crea minim 2 locuri de munca, persoanele avand calitatea de asociati in acest sens, singurele conditii obligatoriu de
/asociat al intreprinderii nou infiintate ar putea fi incadrate si ca angajati /angajat al indeplinit in acest sens, fiind urmatoarele: acesteia?
persoanele angajate în cadrul întreprinderilor
nou înființate trebuie sa aiba în mod
obligatoriu, domiciliul sau reședința în
regiunea de dezvoltare în care se
implementează proiectul, în mediul urban sau
rural; - persoanele care fac parte din echipa de
proiect, asociații sau angajații din cadrul
beneficiarului sau partenerilor săi din proiect
nu pot avea calitatea de angajați sau asociați
în cadrul întreprinderilor înființate prin
proiect; - persoanele fizice nu pot avea
calitatea
de
asociat,
administrator,
reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai
mult de o întreprindere înființată în cadrul
acestui program. Subliniem insa ca in functie
de tipul societatii comerciale, trebuie
respectate dispozitiile Legii nr. 31/1990
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28

Daca Beneficiarul ajutorului de minimis este un PFA/II, se considera creat un loc de
munca pentru titularul PFA/II? Se va lua in considerare titularul + 1 loc de munca pentru
indeplinirea indicatorului sau PFA/II-ul va trebui sa angajeze inca alte 2 persoane?

29

In perioada de implementare si sustenabilitate a planurilor de afaceri, cele 2 persoane
angajate de catre Beneficiarii subventiei de minimis trebuie sa fie angajate cu norma
intreaga sau pot fi angajate cu norma partiala?

republicata si celelalte dispozitii legale in
materie.
Se poate lua in considerare persoana fizică ce
al cărei plan de afaceri a fost selectat pentru
finanțare + încă 1 loc de munca pentru
indeplinirea indicatorului. Cu privire la forma
de constituire a afacerii nou înființate, trebuie
respectate dispozitiile Legii nr. 31/1990
republicata si celelalte dispozitii legale in
materie
Singura conditie mentionata in Ghidul
solicitantului este aceea ca beneficiarii
ajutorului de minimis sa angajeze la cel tarziu
6 luni de la semnarea contractului de ajutor
de minimis, cel putin 2 persoane, nefiind
stabilite restrictii cu privire la norma de lucru
a acestora.
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