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Întreprinderi cu
activitate

Ponderea sectorului de activitate pe care se accesează programul în cifra de afaceri

5

Cifra de afaceri este realizată preponderent din veniturile realizate în anul 2016, din domeniul(servicii/comerț) pentru care se
accesează Programul (peste 50%)

5

Cifra de afaceri nu este realizată preponderent din veniturile realizate în anul 2016, din domeniul(servicii/comerț) pentru care
se accesează Programul (sub 50%)

0

Management, resurse umane

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puțin 3 angajați la 31.12.2016

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puțin 2 angajați la 31.12.2016

10

Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2016

5

Întreprinderea nu are angajați la 31.12.2016

0

Rezultate așteptate după implementarea planului de investiții

25

locuri de muncă create ≥ 2

15

locuri de muncă create = 1

10

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 șomer, absolvent după anul 2012 sau
persoană defavorizată

5

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 șomeri, absolventi după anul 2012 sau
persoane defavorizate.*

10

Ponderea investitiilor

15

Idea Perpetua este o echipă profesionistă de Consultanți experimentați cu soluții creative, inovative, eficiente, sustenabile si măsurabile.
Consultanță în Afaceri | Consultanță în Marketing Online | Dezvoltare de Software | Consultanță în Fonduri Europene

www.idea-perpetua.ro

Pag 1

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente ITtehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfășurării activității
reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii

15

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente ITtehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfășurării activității
reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii

10

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente ITtehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfășurării activității
reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii

5

Desfășoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN pe care accesează

10

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni

10

Vechime activitate autorizată 6-12 luni

5

Vechime activitate autorizată 3-6 luni

0

Valoarea aportului propriu

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Profit din exploatare la 31.12.2016

10

Societatea A obținut profit din exploatare la 31.12.2016

10

Societatea NU a obținut profit din exploatare la 31.12.2016

0
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