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ANUNT IMPORTANT! 

 
Avand in  vedere ca pe proiectul „Viitor Plus-antreprenori pentru dezvoltare!”, ID 105717 in cadrul 
activitatii A4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului se vor depune 
planurile de afaceri, PUBLICAM calendarul de desfasurare al activitatii: 
 

-       activitatea de depunere a planurilor de afaceri este planificata sa inceapa din prima parte a lunii 

august 2018, pana in 14 septembrie 2018;  

-       evaluarile de faza A-administrativa si faza B-tehnico-financiara au loc pe masura depunerii 

planurilor, incepand cu primele planuri depuse, pana in 14 octombrie 2018;  

-       rezultatele evaluarilor, respectiv lista planurilor de afaceri castigatoare selectate pentru finantare, 

se va publica dupa finalizarea fazelor A-administrativa, B-tehnico-financiara, C-interviu si 

solutionare contestatii, in cursul lunii noiembrie 2018. Contestatiile se depun in termen de maxim 1 

zi lucratoare de la data publicarii listei cu Planurile de Afaceri selectate, si solutionarea 

contestatiilor se realizeaza in maxim 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a 

contestatiilor. In cazul in care, in urma reevaluarii, Planurile de Afaceri reevaluate obtin un punctaj 

mai mare, care schimba ierarhia initiala, acest fapt va fi comunicat pe cale oficiala, catre candidatii 

afectati de noua ierarhie. Lista finala, dupa solutionarea contestatiilor va fi afisata pe site-ul 

proiectului si pe site-urile partenerilor pina in 15 noiembrie 2018. Calendarul si etapizarea pot 

suferi modificari, functie de numarul de candidaturi inregistrate. 

Data de incepere a concursului pentru depunerea planurilor de afaceri precum si modalitatea de depunere 
a acestora, on-line pe platforma web care va fi lansata in curand si pe format hartie, vor fi comunicate in 
scurt timp. 
  
Va multumim pentru interesul acordat. 
 
Echipa de proiect  
Viitor Plus-antreprenori pentru dezvoltare! 


