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DECIZIE
DE DESCHIDERE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI SMART-UP DIASPORA SI
APROBARE A METODOLOGIEI DE DERULARE A CONCURSULUI
Subsemnatul Feneșan Augustin, având calitatea de președinte și reprezentant
legal al Asociației Patronilor și Meseriașilor Cluj, decid:
1. Aprobarea metodologiei concursului de planuri de afaceri în vederea obținerii
unui ajutor de minimis prin schema de ajutor de minimis Diaspora Start-Up, în cadrul
proiectului Smart-Up Diaspora, id MySmis 107495.
2. Aprobarea anexelor la metodologie: Cerere de finantare (format standard), Grila
de evaluare, Calendarul concursului, Lista cheltuielilor eligibile, Declaratie.
3. Aprobarea operationalizarii sistemului de trimitere a cererilor de finantare
denumit
“Platforma online pentru elaborarea si depunerea documentatiei in
cadrul concursului de planuri de afaceri, in vederea obtinerii ajutorului de minimis “,
accesibil la URL http://diaspora.apm.ro/concurs .
4. Deschiderea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri în vederea obținerii
unui ajutor de minimis prin schema de ajutor de minimis Diaspora Start-Up, în cadrul
proiectului Smart-Up Diaspora, id MySmis 107495 începand cu data 28.05.2018,
conform anexei la Metodogie - Calendar.
5. Aducerea la cunostinta publicului si grupului tinta a metodologiei in variante
finala pe pagina proiectului, accesibil la URL www.diaspora-start-up.ro si pe
“Platforma online pentru elaborarea si depunerea documentatiei in cadrul
concursului de planuri de afaceri, in vederea obtinerii ajutorului de minimis”
accesibil la URL http://diaspora.apm.ro/concurs si publicarea lansarii concursului in
mijloace de infomare publica.
6. Stabilirea numarului maxim de granturi care se pot acorda pentru fiecare apel
dupa cum urmeaza:
6.1 In cadrul apelului 1 se vor acorda un numar maxim de 20 de granturi, cu
respectarea procentelor/contingentelor alocate cererilor/planurilor care ating
temele orizontale si a pragurilor maxime pentru persoanele care nu au participat la
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activitatea de instruire, respectiv pentru cererile/planurile de afacere care prevăd
activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu
amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 –
Întreținerea și repararea autovehiculelor.
6.2 Toate cererile / planurile de afacere care indeplinesc punctajul minim de 90 de
puncte vor primi recomandare de finantare, in limita numarului maxim de granturi
stabilit pentru apelul 1 si cu respectarea conditiilor cu privire la contingentele
alocate temelor specifice si a pragurilor maxime prevazute la punctul 6.1 din
prezenta decizie. Deponentii vor fi invitati sa parcurga procedurile de contractare.
6.3 In cazul in care in urma evaluarii, la apelul 1 nu vor exista suficiente planuri de
afacere cu punctaj de minim 90 puncte, vor primi recomandare de finantare cel mult
10 cereri/planuri de afacere, in ordinea descrescatoare a punctajului, cu respectarea
conditiilor de eligibilitate, respectiv cu respectarea conditiilor cu privire la
procentele/contingentele alocate temelor specifice si a pragurilor maxime prevazute
la punctul 6.1 din prezenta decizie.
In cadrul apelului 2 se vor acorda cel putin 30 de granturi, pana la atingerea
numarului de granturi bugetate in cadrul proiectului, respectiv 50 de granturi de
minimis si/sau alocarea granturilor in limita bugetului total alocat (8906000 RON),
conform prevederilor cererii de finantare a proiectului Smart-Up Diaspora.
6.4 Acordarea granturilor se va realiza cu respectarea procentelor/contingentelor
alocate cererilor/planurilor care ating temele orizontale si a pragurilor maxime
pentru persoanele care nu au participat la activitatea de instruire, respectiv pentru
cererile/planurile de afacere care prevăd activități economice ce se încadrează în
CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor.
6.5 In cadrul apelului 2 in urma procesului de evaluare se va stabili o lista de rezerve
de maxim 25 de planuri de afacere, in conditiile metologiei. Deponentii care
figureaza pe lista de rezerve pot fi invitati sa parcurga procedurile de contractare, in
conditiile in care alti deponenti renunta sau nu se ating criteriile referitoare la
temele specifice, respectiv in conditiile in care nu se acceseaza integral bugetul
alocat.

Reprezentant legal,
AUGUSTIN FENESAN
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