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***
Întrebare 103: As vrea sa stiu care este formatul final al planului. Puteti va rog sa imi trimiteti planul
standard dupa care trebuie scris?
Răspuns: Planul de afaceri – formatul standard care trebuie depus – se găsește anexat (Anexa 1) la
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri publicată pe site-ul www.fonduri-structurale.ro/startupcentru. Linkul direct de descărcare a metodologiei și anexelor aferente (inclusiv Anexa 1 – Planul de
afaceri) este: https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/21393
Întrebare 104: In cadrul declaratiei "poluatorul plateste", trebuie separat aceasta declaratie sau aceasta
va fi in cadrul declaratiei de eligibilitate?
Răspuns: Angajamentul privind respectarea principiului „poluatorul plătește” este parte a declarației de
eligibilitate pe care trebuie să o depuneți semnată și datată. Formatul standard al acesteia se găsește
anexat (Anexa 3) la Metodologia de selecție a planurilor de afaceri care poate fi descărcată de la linkul
indicat în răspunsul la întrebarea anterioară.
Întrebare 105: Categoria de indicatori este reprezentata de cei 2 angajati atingerea de 30% din prima
transa?
Răspuns: Nu am înțeles întrebarea. Pentru a putea formula un răspuns, vă rugăm să reformulați de o
manieră mai clară.
Întrebare 106: Cum se va urca proiectul pe platforma?
Răspuns: Prin accesarea formularului online la adresa https://www.fonduri-structurale.ro/startupcentru/concurs/inscriere, completarea câmpurilor text și încărcarea în câmpurile corespunzătoare a
documentelor solicitate și apăsarea butonului „Trimite”.
***
Întrebare 107: daca sunt inca indecis unde v-a fi firma amplasata pot lasa trecut in planul de afacere
Sibiu/Brasov? - aduce sanctiuni sau depunctari ca sunt indecis?
Răspuns: Este necesar să menționați județul în care veți înființa afacerea deoarece avem o serie de
obligații pe care trebuie să le respectăm în procesul de selecție, cum este selectarea spre finanțare a
minim 2 afaceri din fiecare județ al regiunii Centru.

Întrebare 108: Tot in tabelul cel nou, pentru ce avem Amortizare de active aferente funcționarii
intrepriderilor? Trebuie sa trec cum imi amortizez unele active corporale? Nu-i inteleg rostul.
Răspuns: Niciuna dintre categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în cadrul bugetului ajutorului de
minimis nu este obligatorie. Dacă nu aveți cheltuieli din anumite categorii le puteți exclude din excel sau
puteți pur și simplu să nu completați la acea categorie nimic. Referitor la costurile cu amortizarea,
acestea sunt cheltuieli eligibile în măsura în care este vorba de amortizarea altor active decât cele
achiziționate din ajutorul de minimis (spre exemplu active achiziționate din fonduri proprii) și care se
utilizează în implementarea afacerii.
Întrebare 109: Si tot in tabelul respectiv, pentru ca nu avem nicaieri detaliat ce inseama fiecare punct. La
ce va referiti cand spuneti Arhivare de documente aferente interprinderilor? - n-am idee ce trebuie sa
scriu/daca trebuie sa scriu ceva la punctul respectiv.
Răspuns: Niciuna dintre categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în cadrul bugetului ajutorului de
minimis nu este obligatorie. Dacă nu aveți cheltuieli din anumite categorii le puteți exclude din excel sau
puteți pur și simplu să nu completați la acea categorie nimic.
***
Întrebare 110: Din raspunsurile date la alte intrebati, am inteles ca, cheltuielile eligibile pentru care
cerem finantare nu mai trebuie trecute si in tabelul cu ch de exploatare ci doar in anexa 2 si la punctul III
5 din plan. Am inteles bine?
Răspuns: Nu avem niciun răspuns dat în acest sens. Așa cum este prevăzut și în Planul de afaceri, la
subcapitolul II.1 Cheltuieli de exploatare (operaționale) se vor menționa doar cheltuielile operaționale,
nu și de investiție. În tabelul respectiv vor fi trecute cheltuielile operaționale directe și indirecte ale
afacerii, pentru o perioadă de 18 luni, indiferent dacă acestea urmează să fie acoperite din ajutorul de
minimis sau nu. În anexa 2/subcapitolul III.5. vor fi menționate doar cheltuielile care urmează să fie
acoperite din ajutorul de minimis (pentru maxim 12 luni), acestea putând fi atât de tipul cheltuielilor de
exploatare (operaționale), cât și de tipul cheltuielilor de investiție.
***
Întrebare 111: Am citit in metodologia de selectie, Punctul 5, d și e. Am o nelamurire legata de planul
meu de afaceri. Eu doresc sa produc cosmetice cu ingrediente pe care sa le achiziționez de la
producători autohtoni, într-un procent de minim 90% (asta în primul rând pentru a susține productia si
economia regionala si in al doilea rand doresc sa produc cosmetice de calitate superioara), cosmetice cu
care la un moment dat doresc sa ma extind la vânzare și în export. Din ce am citit la aceste alineate din
punctul 5, planul nu are voie sa se adreseze acestor puncte. Este valabil și în cazul meu, sau acolo este
vorba despre altceva?
Răspuns: Nu intrați sub incidența acestor situații.
***

Întrebare 112: Cei 2 angajati trebuie sa fie cu domiciliul in regiunea Centru sau se poate sa fie si din alte
parti ale tarii - de ex Bucuresti?
Răspuns: Este obligatoriu ca angajații să aibă domiciliul sau reședința într-unul din județele regiunii
Centru.
Întrebare 113: Pe Anexa 2 - buget minimis plan de afaceri, scrie asa (e ultimul paragraf):
4. Ajutorul de minimis solicitat poate acoperi doar cheltuieli pentru perioada de funcționare a afacerii
(primele 12 luni de la înființarea afacerii și semnarea contractului de subvenție. Singurele cheltuieli
acceptate ca eligibile chiar dacă sunt realizate înainte de înființarea afacerii și semnarea contractului de
subvenție sunt cele aferente categoriei „Taxe pentru înființarea de start-up-uri”).
Asta inseamna ca bugetul trebuie sa-l fac doar pe 12 luni, nu pe 18? ( raspunsul este important pentru ca
ma incadrez in bugetul de minimis la 12 luni, dar la 18 luni depasesc cu aprox 30.000 de lei)
Răspuns: Da, bugetul aferent ajutorului de minimis (Anexa 2) va conține doar cheltuieli pentru primele
12 luni (adică perioada de funcționare), nu pentru 18 luni (adică nu și pentru cele 6 luni de
sustenabilitate).
***
Întrebare 114: Am decis sa schimbam proiectul initial cu o spalatorie auto automata (cu fise) in loc.
Brasov. Va rog sa imi spuneti daca noul proiect se incadreaza in cerintele programului start up centru.
Răspuns: Afacerea menționată de dvs. este eligibilă.
***
Întrebare 115: Daca nu cer finantare pt chirie decat pentru primel trei luni*(Cheltuiala ce am trecut-o in
buget), pentru celelalte luni unde trec ch cu inchirierea spatiului in tabelul cu ch de exploatare?
Răspuns: În tabelul de cheltuieli de exploatare (subcapitolul II.1.) treceți cheltuielile pentru toate lunile
în care aveți acel cost, indiferent dacă intenționați să acoperiți acel cost (complet sau parțial) din
ajutorul de minimis.

