Listă nr. 2 de întrebări și răspunsuri pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului Social Start-up
Data publicării: 16.02.2021
Nr crt
72.

73.

74.

75.

Întrebare
Este eligibilă achiziția de containere
modulare care nu necesită autorizație de
construcție?
În Anexa 2 - Buget minimis plan de afaceri
salariile vor fi trecute net sau cu tot cu
contribuții?
Sediul social poate fi în alt județ decât cel al
punctului de lucru, dacă amândouă județe
fac parte din aceeași regiune? (de exemplu:
sediu social în mediul rural - județ Bacău, iar
punct de lucru în mediul urban - județ
Neamț)
Punctul 11 din anexa 2 ( Amortizare de
active aferente funcţionării întreprinderilor)
se referă la eventuale cheltuieli cu active
achiziționate din fonduri proprii pe care le-

Răspuns
Dacă nu sunt încadrate de legislație ca imobile și nu au nevoie de fundație/
autorizație de construire, da, pot fi cheltuieli eligibile.
În Anexa 2 - Buget minimis plan de afaceri se vor trece toate cheltuielile acoperite
din ajutorul de minimis (finantțarea nerambursabilă). Așadar, în cazul în care
salariile (atât net-urile, cât și contribuțiile) doriți să le acoperiți din finanțarea
nerambursabilă, atunci le puteți trece pe ambele în excel.
Da, sediul social și punctul de lucru pot fi in localități diferite atâta vreme cât
ambele localități se află în aria de implementare a proiectului (Regiunea Vest,
Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est,
Regiunea Sud Muntenia și Regiunea Sud-Vest Oltenia).

Amortizarea ca cheltuială eligibilă se referă exclusiv la situația unor bunuri
achiziționate din alte surse, nu din finanțare nerambursabilă, care sunt puse la
dispoziția afacerii și sunt implicate direct în implementarea planului de afaceri.
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76.

77.

78.

Întrebare
am dori amortizate din bugetul de minimis
solicitat?
Am absolvit unul din cursurile menționate în
Metoodologia de selecția a planurilor de
afaceri („Antreprenor în economia socială”
sau „Manager de întreprindere socială”) însă
nu în cadrul proiectului. Voi fi depunctată în
raport cu aplicanții care au făcut cursurile în
cadrul proiectului Social Start-up?

Dacă una dintre persoanele pe care doresc
să o angajez (coleg în această misiune
socială) este stabilit momentan în afara țarii
este vreo problemă?
In proiecții e specificat clar că nu am voie să
scad salariile. Întrebarea mea este dacă am
posibilitatea să le cresc în cazul scenariului
cel mai bun, de venituri mari și să le scad în
cazul scenariului pesimist, de venituri mici,
însă nu mai jos de nivelul stabilit inițial.

Răspuns

Toate planurile de evaluare depuse in cadrul proiectului vor fi evaluate în
conformitate cu grilele de evaluare anexate Metodologiei de selecție a planurilor
de afaceri. Nu se acordă punctaj suplimentar pentru persoanele care au făcut
cursul în cadrul proiectului Social Start-up.
Avem disponibil la finanțare pentru persoane din afara proiectului maximum 1 loc
din cele 11 disponibile la finanțare (dacă se vor depune afaceri de dimensiuni mai
mici și selectăm la finanțare mai multe afaceri, putem acomoda și un nr mai mare,
dar nu mai mult de 10%). Este o cerință a Finanțatorului de a acomoda maximum
10% din nr total de locuri la finanțare pentru cei din afara grupului care urmează
cursurile în cadrul proiectului.
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor sociale nou înființate vor avea
domiciliul sau reședința (viza de flotant) în România, într-una din regiunile de
implementare ale proiectului (toate județele, mai puțin București și Ilfov).
Atât numărul locurilor de muncă create, cât și normele orare și salariul vor trebui
menținute în perioada de implementare a planului de afaceri (minimum 18 luni) și
pe perioada de sustenabilitate (minimum 6 luni). Salariul poate să crească, dar nu
poate să scadă. Similar și pentru norma de lucru – poate să crească, dar nu poate
să scadă.
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79.

80.

81.

Întrebare
Pentru desfășurarea activității pe care
doresc să o demarez o să utilizez diferite
softuri SAAS (facturare, platforma website,
platforma ofertare, CRM) pentru care se
plătește un abonament. Aceste cheltuieli
sunt eligibile? Dacă da, în ce categorie ar
trebui încadrate.
Pentru promovare aș dori să aloc o anumită
sumă pentru reclama pe Google, Facebook,
Instagram, LinkedIn. O să facem intern acest
tip de promovare, e nevoie de o justificare a
costurilor? În ce categorie de cheltuieli ar
trebui încadrată?
Pentru a desfășura activitatea în
întreprinderea socială nou înființată, pe
lângă actele de constituire precum și
certificatul de întreprindere sociala, vom
avea nevoie să obținem și o autorizație de
mediu. Procesul obținerii autorizației de
mediu este unul destul de lent și de durată
(cel puțin 6 luni).

Răspuns
Soft-urile SAAS (facturare, platforma website, platforma ofertare, CRM) pot fi
încadrate fie la categoria „13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării
întreprinderilor”, fie la categoria „15. Alte cheltuieli aferente funcţionării
întreprinderilor”. Fiind abonamente, plata acestora va fi eligibilă doar pe perioada
de implementare a planului de afaceri.

Nu este o obligație. Este la latitudinea fiecărui aplicant dacă dorește să atașeze
oferte/câte oferte și cât de în detaliu dorește să documenteze bugetul/costurile
incluse în buget. Vă rugăm să aveți în vedere, însă, că în conformitate cu
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri, cheltuielile trebuie să fie justificate
și argumentate.
Cheltuielile cu activitățile de promovare pot fi încadrate la categoria „14. Cheltuieli
de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor”.
Recomandarea este să explicați în planul de afaceri cum veți gestiona acest risc
care ar putea să apară. Termenul de maximum 4 luni de la semnarea contractului
de subvenție pentru operaționalizarea întreprinderii este impus de finanțator și nu
ne putem abate de la el.
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82.

83.

Întrebare
Având în vedere că în condițiile din
metodologie este specificat la condiții de
eligibilitate ca Întreprinderile sociale
înființate vor deveni operaționale (vor
obține atestatul de întreprindere socială) în
termen de maximum 4 luni de la semnarea
contractului de subvenție, este în acest caz
durata obținerii autorizației de mediu, o
problemă?
Locurile de muncă create pot fi și cu norme
parțiale. În cazul meu, un loc de muncă este
dimensionat la 40h/lună fiind vorba de un
formator. Dacă va avea activitate de
formare suplimentară, va fi retribuită din
veniturile realizate.
Întrebare: În grila de punctaj nu sunt
acordate puncte în funcție de normele de
muncă create?
Dacă din ajutorul de minimis ne ajung banii
să achităm salariile doar pentru 14 luni, iar
restul până la 18 luni de implementare le
achităm din venituri, în Anexa 2-Buget

Răspuns

Locurile de muncă create pot fi atât part-time (normă parțială), cât și full-time
(normă întreagă), în funcție de specificul și dimensiunea afacerii sociale pe care
doriți să o înființați. Evaluarea planurilor de afaceri o vor realiza jurații în
conformitate cu grilele de evaluare în etapa de evaluare.

Costurile aferente salariilor pot fi plătite atât din bugetul de minimis, cât și din
bugetul propriu. Este alegerea dumneavoastra modalitatea de plată. În Anexa 2
Bugetul de minimis veți completa doar cheltuielile care vor fi acoperite din bugetul
de minimis.
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84.

85.

86.

87.

Întrebare
trecem doar valoarea pentru cele 14 luni sau
pentru toate cele 18?
În previziuni vom trece toate cheltuielile
estimate, inclusiv cele care depășesc
ajutorul de minimis sau doar pe cele
prevăzute în Buget?
În perioada de implementare pot fi
realocate sume necheltuite pe alte linii
bugetare? Dacă da, există un plafon maxim?
Pentru un contract de comodat cu mașina
proprietate personală a antreprenorului putem prevede din ajutorul de minimis
reviziile tehnice? Dar RCA și CASCO?

La capitolul 11 din Buget - Amortizări - mai
este necesar să completam ceva având în
vedere ca la cap. 4 - Cheltuieli cu active fixe,
etc am trecut valoarea integrală a activelor
fixe prevăzute a fi achiziționate din ajutorul
de minimis?

Răspuns

În „Proiecții financiare privind afacerea” se vor trece toate cheltuielile de
exploatare (operaționale) indiferent dacă acestea sunt asigurate din bugetul de
minimis sau din bugetul propriu.
În perioada de implementare vor putea fi relocate sume cu o justificare clară a
acestor relocari și în concordanță cu activitățile propuse în planul de afaceri. Nu
există un plafon maxim.
În bugetul de minimis pot fi menționate servicii de întreținere a mijloacelor de
transport utilizate în desfășurarea activității întreprinderii sociale. Cheltuielile cu
asigurările nu se regăsesc în lista de cheltuieli eligibile. Toate cheltuielile sunt
eligibile atâta vreme cât sunt încadrate în lista de cheltuielie eligibile publicată în
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri (Vezi secțiunea 5. Cheltuieli
eligibile).
Lista de cheltuieli eligibile și categoriile incluse în Anexa 2 sunt în conformitate cu
lista de cheltuieli eligibile prevăzută de Finanțator în Ghidul aferent liniei de
finanțare prin care este finanțat acest proiect (Ghid OS 4.16 Sprijin pentru
înființarea de întreprinderi sociale). Amortizarea ca cheltuială eligibilă se referă
exclusiv la situația unor bunuri achiziționate din alte surse, nu din finanțare
nerambursabilă, care sunt puse la dispoziția afacerii și sunt implicate direct în
implementarea planului de afaceri. Niciuna dintre categoriile de cheltuieli eligibile
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88.

89.

90.

Întrebare

În situația în care alegem forma juridică
pentru proiect un ONG, nu există limitări
legale privitoare la cuantumul veniturilor
directe înregistrate, având în vedere
caracterul nepatrimonial al acestor entități
și caracterul accesoriu al veniturilor directe
realizate, conform art 47 din O.G.
nr.26/2000?
Vă rog să-mi comunicați dacă putem depune
un plan de afaceri în situația în care nu avem
un curs de antreprenor sau manager, dar am
un curs de manager de proiect. Îmi poate fi
util în situația dată?
Revin pentru clarificarea următoarei
chestiuni: Anexa 1 - Planul de afaceri
(format standard) are o altă ordine și o altă
numerotare a subcapitolelor decât Anexa 7 Grila de evaluare Faza 2. De exemplu, în
grilă, după Analiza SWOT urmează Furnizori
și Resurse Umane, iar în plan, după Analiza

Răspuns
nu este obligatorie, fiecare aplicant având flexibilitatea de a cuprinde în buget
acele tipuri de cheltuieli care îi sunt necesare pentru implementare afacerii.
Art 47 din OG 26/2000 menționat de dumneavoastră prevedere „Asociațiile,
fundațiile și federațiile pot înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de
asociații, fundații și federații din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se
reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru
realizarea scopului asociației, fundației sau federației.” Din punctul nostru de
vedere acest articol nu intră în contradicție cu veniturile pe care trebuie să le
obțină întreprinderea socială și cu condițiile acestei linii de finanțare.
Cerința Finanțatorului este să fi absolvit un curs de „Antreprenor în economia
socială” (COR 112032) sau „Manager de întreprindere socială” (COR 112036) în
cadrul proiectului sau în orice altă circumstanță. Este o cerință de la care nu ne
putem abate.
Cele două documente corecte sunt cele atașate la metodologie. Planul de afaceri
(Anexa 1) și Grila de evaluare faza 2 (Anexa 7) sunt corelate din punctul de vedere
al conținutului. Din rațiuni ce țin de logica evaluării, structura grilei de evaluare nu
urmărește întocmai numerotarea din planul de afaceri, iar criteriile de evaluare
sunt organizate pe categorii de informații analizate/evaluate, nu strict pe
capitolele/subcapitolele planului de afaceri.
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91.

92.

93.

94.

95.

Întrebare
Răspuns
SWOT, urmează Strategia de marketing și
abia apoi Resurse Umane și abia apoi
Furnizori.
În tabelul de cheltuieli operaționale se trec
Tabelul de la subcapitolul II.1, asa cum este și denumit, vizează doar cheltuielile
și echipamentele pe care le vom achiziționa? operaționale ale afacerii. Nu vizează și costurile cu investiția, deoarece solicităm
pentru proiecțiile financiare strict componenta operațională.
Care este diferența dintre punctele III.2 și
Punctul III.3 reprezintă graficul GANTT – o reprezentare grafică și suplă a
III.3. din planul de afaceri standard?
activităților și a desfășurării lor în timp. La punctul III.2 se vor menționa activitățile,
putând fi cuprinsă și o descriere la fiecare dintre acestea, această secțiune fiind de
tip text tocmai în ideea în care aplicantul dorește să includă informații mai
detaliate despre fiecare activitate. Conform indicațiilor de la punctul III.3, cele două
secțiuni trebuie să fie corelate una cu cealaltă.
CV-ul poate fi în limba engleză?
Limba oficiala a proiectului nostru și a tuturor documentelor/raportărilor pe care
trebuie să le trimitem către Finanțator este limba română. Așadar, CV-ul aferent
aplicației trebuie să fie în limba română.
În planul de afaceri, proiecțiile vor fi
Conform indicațiilor din planul de afaceri, proiecțiile trebuie realizate pentru 24 de
realizate pe cele 24 de luni sau pe un
luni – cele 18 luni de implementare și cele 6 luni de sustenabilitate.
interval mai mare de timp?
Pot achiziționa echipamente din Republica
Nu există nicio restricție cu privire la locul de unde se achiziționează
Moldova?
echipamentele. Condiția este ca acestea să fie noi (nu second-hand).
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96.

97.

Întrebare
Reinvestirea profitului (proporția de
minimum 90%) poate fi făcută în propria
afacere?
Pentru o școală de șoferi, pot achiziționa 2
autoturisme și un al treilea să îl prevăd în
leasing în cadrul bugetului de minimis?

Răspuns
Da, poate fi făcută. Vă recomadăm să explicați în planul de afaceri care este
misiunea socială a afacerii și corelarea reinvestirii profitului cu propria activitate și
misiune socială.
Da, atât achiziția de autoturisme, cât și leasingul (exclusiv leasing operațional) sunt
cheltuieli eligibile atâta vreme cât sunt justificate foarte clar în planul de afaceri
necesitatea și relevanța acestora în raport cu afacerea socială propusă.
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