ANEXA 1
Grila de verificare a eligibilității şi conformității
Se verifică dacă solicitantul a trimis
chestionarul on line sau prin e-mail sau dacă
la depus la sediile partenerilor.
Au fost furnizate toate anexele
Anexe obligatorii: Anexa 3 - Scrisoare de
intentie Anexa 4 –CV in format Europass
Anexa 5 - Formular Inscriere la activitatile
proiectului Anexa 6 - Formular POCU de
inscriere in grupul tinta Anexa 7 - Declarație
privind statutul pe piata muncii Anexa 8 Acord privind prelucrarea datelor personale
Copie act de identitate Ultima diplomă de
studii
Documentele furnizate sunt asumate
Se verifică dacă documentele depuse sunt
însușite prin semnătura titularului.
Solicitantul face parte din categoria de Sunt persoane fizice care intenționează să
beneficiari eligibili și îndeplinește condițiile înființeze o intreprindere sociala si
stabilite în Ghidul Solicitantului
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- intenționează să înființeze o afacere
nonagricolă in Regiunea SudMuntenia:
localitatile
Argeș,
Călărași,
Dâmbovița,
Giurgiu,
Ialomița, Prahova și Teleorman;
Regiunea Sud Vest Oltenia:
localitatile Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt
și Vâlcea, Regiunea Nord-Vest:
localitatile Bihor, Bistrița-Năsăud,
Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj
Regiunea Centru: localitatile Alba,
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și
Sibiu.
- își au reședința sau domiciliul în
mediul rural sau în cel urban , din
Regiunea
Sud-Muntenia:
localitatile
Argeș,
Călărași,
Dâmbovița,
Giurgiu,
Ialomița,
Prahova și Teleorman; Regiunea
Sud Vest Oltenia: localitatile Dolj,
Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea,
Regiunea Nord-Vest: localitatile
Bihor,
Bistrița-Năsăud,
Cluj,
Maramureș, Satu Mare, Sălaj,
Regiunea Centru: localitatile Alba,
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și
Sibiu.
- nu se încadrează în categoria
Solicitantul a completat chestionarul
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tinerilor NEETs (care nu urmează
nicio formă de învăţământ şi nici nu
au un loc de muncă) cu vârsta între
16 – 24 ani;
- au absolvit minim studii medii;
- nu sunt inscrisi intr-un program
similar
În cazul în care oricare dintre criterii/subcriterii va fi bifat cu NU, candidatul va fi respins.
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