FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți
Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes
Beneficiar: Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

Anexa 1

FORMULAR ÎNSCRIERE
la Competiția de Planuri de Afaceri
în cadrul proiectului Antreprenori SMART – Tineri Responsabili,
Ambiţiosi, Motivaţi, de Succes, Cod SMIS 104098
în cadrul schemei de ajutor de minimis „Romania Start Up Plus”
aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”
Obiectivul specific 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor
cu profil non-agricol din zona urbană”
Subsemnatul/a .......................................................................................................................,
legitimat/ă cu CI/BI seria ....... nr. ............., CNP ........................................................,
cu1 □ domiciliul stabil / □ reședința
în Localitatea ...................................................................., judeţ/sector
.........................................................., str. ................................................................., nr. ........., bl.
........, scara ........, et. ……., ap. .......
solicit înscrierea mea la Competiția de selecție de Planuri de Afaceri în cadrul schemei de
ajutor de minimis „Romania Start Up Plus” care se desfășoară în cadrul proiectului
Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambiţiosi, Motivaţi, de Succes, Cod SMIS
104098.
Ma încadrez în categoria de grup țintă2:
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Se alege una din variante
Se bifează una din variante
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□ Angajat
□ Angajat pe cont propriu
□ Șomer
□ Șomer de lungă durată
□ Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi, etc )
□ Altă categorie de inactivi în afară de cei din educație și formare
□ Am participat / □ Nu am participat
cadrul proiectului3

la cursurile de formare antreprenorială derulate în

In conformitate cu cerințele Metodologiei de organizare a Competiției de planuri de afaceri
atașez urmatoarele documente4:
□ Anexa 2 – Planul de afaceri al intreprinderii

– ………. pagini

□ Anexa 3 - Bugetul proiectului pentru perioada de 12 luni de functionare
în etapa a II-a a proiectului
- ……..… pagini
□ Anexa 4 - Proiecții financiare pentru o perioadă de 3 ani

- ……….. pagini

□ Anexa 5 - Fluxul de numerar previzionat pe o perioadă de 3 ani - ……….. pagini
□ Anexa 6 - Curriculum Vitae

- ……….. pagini

□ Anexa 7 – Declaraţie de evitare conflict de interese
și a incompatibilității

- …….…. pagini

□ Anexa 8 – Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

- …….…. pagini

□ Certificat de cazier fiscal

- …….…. pagini

□ Copia actului de identitate

- …….…. pagini

□ CD/DVD/stick memorie cu documentele în format electronic.

PARTICIPANT
Numele și prenumele ………………………………………………….
Semnătura ……………………………………
Data: ……………………………….
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Se bifează una din variante
Se bifează documentele atașate
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