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DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
În calitate de solicitant al ajutorului financiar nerambursabil, declar pe proprie răspundere că am fost
informat în privința următoarelor condiții cu privire la accesarea ajutorului de minimis:
1. 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.
2. 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, sprijinit prin schema de
minimis - Diaspora Start-Up.
3. În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat,
persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de
asociat majoritar.
4. Fiecare participant la proiect, precum si alte persoane care indeplinesc conditiile de eligibilitate vor
putea primi ajutor de minimis pentru înființarea unei întreprinderi și pentru implementarea unui plan
de afaceri numai o singură dată în cadrul acestui apel de proiecte, indiferent de numărul de asociați
din cadrul întreprinderii nou înființate.
5. Persoanele fizice care pot avea calitatea de asociat majoritar/unic in IMM-urile nou infiintate pot
include și persoanele care anterior a desfasurat sau desfășoară o activitate independentă (persoane
fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale) sau au fost
asociati în alte intreprinderi.
6. Persoanele care solicită finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis nu se află sub
anchetă penală și nu a fost condamnate definitiv într-un dosar penal;
7. Persoanele care depun un plan de afaceri nu au beneficiat de schema de ajutor de minimis pentru
dezvoltarea antreprenoriatului, in cadrul altui proiect similar, finantat in aceiasi perioada; Beneficiarii
care sunt declarati castigatori la mai multe concursuri, in cadrul unor proiecte similare (acelasi
program, acelasi apel) vor putea beneficia de o singura subventie / ajutor de minimis. In acest caz
participantul va informa in scris Administratorul schemei de minimis, in cel mai scurt timp de la
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primirea scrisorii de informare, cu privire la situatia si decizia lui de a accesa sau nu ajutorul de
minimis.
8. Persoanele care depun un plan de afaceri, pentru infiintarea / dezvoltarea aceluiasi IMM, in cadrul
mai multor programe de finantare (exclusiv acelasi program – POCU 2014-2020 si specific pe proiecte
similare finantate prin acelasi apel), cum ar fi Programul pentru tinerii antreprenori, Programul START,
Programul Romania Start-Up Plus, se vor asigura că respectă regula de evitare a dublei finanțări,
respectiv nu vor putea solicita aceleasi cheltuieli in cadrul respectivelor programe de finantare pentru
planuri de afacere identice sau cu un grad ridicat de similaritate.
9. Persoanele care solicită finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, au luat la
cunoștiință prevederile legale cu privire la pragurile ajutorului de minimis și nu cad sub incidența
legislației specifice care le-ar putea limita accesul la ajutorul de minimis prin prezenta schemă.
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