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PREZENTARE
BUCHAREST SRART UP CITY
Actualizat la 15/03/2019

1. Se accepta doar firmele infiintate dupa 1 ianuarie 2019. Firmele trebuie sa aiba sediul
social si/sau punctul/punctele de lucru in Bucuresti.
2. Beneficiarul nu trebuie sa mai fi avut calitatea de actionar/asociat in alta firma cu
acelasi cod CAEN autorizat in anul anterior depunerii sau in anul depunerii.
3. Beneficiarul nu trebuie sa aiba datorii la bugetul de stat sau bugetul local.
4. Valoare finantata: 50000 EUR (236985 LEI), care poate reprezenta 80% din valoarea
cheltuielilor eligibile.
5. Perioada de inscriere dureaza 30 zile calendaristice de la data deschiderii aplicatiei.
Conteaza in procesul de selectie data si ora inscrierii in program.
6. Pe toata durata desfasurarii proiectului, atat sediul social cat si punctul de lucru
trebuie mentinute pe raza municipiului Bucuresti.
7. Proiectul va avea o durata totala de patru ani (un an pentru implementare si trei ani de
monitorizare).
8. Trebuie infiintat cel putin un loc de munca si pastrat 12 luni dupa finalizarea
implementarii proiectului.
9. Procesul de selectie consta in trei faze:
 Faza A - verificari administrative si de eligibilitate (verificarea corectitudinii
actelor)
 Faza B - evaluare tehnico-financiara (calitatea planului de afaceri)
 Faza C – interviu cu administratorul (interviu care se desfasoara cu
reprezentantii Primariei Bucuresti)
10. La punctaje egale ale proiectelor va prevala:





nivelul contributiei financiare asumate
ponderea investitiei in echipamente in valoarea totala a proiectului
calitatea planului de afaceri
punctajul obtinut la evaluarea impactului asupra comunitatii
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 data si ora inscrierii in program
11. Tipuri de cheltuieli eligibile:
 cheltuieli cu investitia in echipamente, utilaje, echipamente IT (minim 25000
EUR / 118492.5 LEI)
 cheltuieli salariale
 cheltuieli cu chiria si utilitatile, contabilitate
 achizitia de autovehicule/autoutilitare
 achizitia de autoturism (max 40000 lei eligibil); pentru toate activitatile cu
exceptia taxi, rent-a-car si scoala de soferi (unde nu este limitata suma si
numarul de autoturisme), este eligibil un singur autoturism/beneficiar
 realizarea unui website (maxim 6000 lei), fara hosting; cu exceptia cod caen
6201
 achizitia de francize
 achizitia de software necesar desfasurarii activitatii (max 80000 lei) – cu
exceptia cod caen 6201
 achizitionarea de mobilier si alte dotari
 cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania
pentru asociat/administrator (max 1000 lei) – conditie obligatorie
 consultanta pentru intocmirea proiectului (max 8000 lei)
 TVA pentru societatile neplatitoare de TVA
12. Cheltuielile privind avize sau alte taxe, cum ar fi ambalajul, transportul sau punerea in
functiune a echipamentelor nu sunt eligibile pentru decontare.
13. Nu se acorda ajutor financiar pentru bunurile second-hand sau achizitionate in sistem
leasing.
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14. Grila de evaluare tehnico-financiara (faza B)
Nr.
Crt.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2

CRITERIU DE EVALUARE
Calitatea planului de afaceri
Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor
Analiza pietei si strategia de marketing
Strategia afacerii
Planul de finantare (cashflow / buget)
Impactul social asupra comunitatii din Municipiul Bucuresti
COFINANTARE SUPLIMENTARA
Beneficiarul contribuie cu minim 20% din valoarea totala a proiectului
Beneficiarul contribuie cu un procent situat intre 10% si 20%
Beneficiarul contribuie cu 10% din valoarea totala a proiectului
DOMENIUL DE ACTIVITATE
Industrii creative
Productie / Servicii
Comert
INVESTITIA IN ECHIPAMENTE
Bugetul prevede investitii de minimum 50% din valoarea totala a
proiectului in echipamente tehnologice (inclusiv 50%)
Bugetul prevede investitii de sub 50% din valoarea totala a proiectului in
echipamente tehnologice
TOTAL PUNCTAJ FAZA B

Punctaj
maxim
40
5
10
10
5
10
20
20
Direct
proportional
0
20
20
10
0
20
20
0
100

15. Grila de evaluare pentru interviu (faza C)
Nr.
CRITERIU DE EVALUARE
Crt.
1.
Prezentarea planului de afaceri (inclusiv nivelul de cunoastere al
domeniului de activitate vizat de planul de afaceri)
2.
Calitatea raspunsurilor oferite catre membrii juriului
3.
Motivatia aplicantilor cu privire la afacerea propusa
TOTAL PUNCTAJ FAZA C
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Punctaj
maxim
10
10
10
30

