GRILA DE PUNCTAJ START-UP NATION 2020 (propunere in curs de adoptare)
Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

Domeniul de activitate – în funție de punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN*(maximum 20 de
puncte)
A

1 Producţie

20

2 Serviciile/industriile creative**

15

3 Servicii

10

4 Comerţ şi alte activită ţi

5

Inovare(maximum 10 de puncte)

B

Se angajează (sub sanctiunea nedecontarii AFN) să prezinte, la data depunerii
cererii de rambursare, a unui contract de furnizare produse catre o
intreprindere mare sau a unui document emis de o universitate cu privire la
efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul
1
Programului. De asemenea,Solicitantul folosește pentru lansarea afacerii un
brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a
obținut drept de folosință ) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută
pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.

10

Solicitantul NU folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut
de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință )
2
înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și
protejarea invențiilor.

0

Aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante
(maximum 15 de puncte)
C

1 6000 lei

15

2 5000 lei

10

3 4000 lei

5

Criterii aferente investiţiei(maximum 15 de puncte)
D

1

Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfă şură rii activită ţii în
pondere mai mare sau egală cu 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

15

2

Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfă şură rii activită ţii în
pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

10

Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfă şură rii activită ţii în
pondere mai mare sau egală cu 40% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
3

5

Criterii aferente asociaților/ acționarilor
(maximum 10 de puncte)
E

1

Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de asociat
într-o societate comercială pana la data depunerii planului de afaceri.

10

2

Acționarii/Asociații solicitantului a mai avut calitatea de asociat într-o societate
comercială pana la data depunerii planului de afaceri.

0

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul
intreprinderii(maximum 5 de puncte)
F

1

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu normă
întreagă ) creat în plus față de cel obligatoriu

5

Densitate IMM(maximum 5 de puncte)
G

1

Pentru localită țile (rural sau urban) din județele*** în care numă r de IMM la
nivel județean/ 100 locuitori < 4

5

2

Pentru localită țile (rural sau urban) din județele*** în care numă r de IMM la
nivel județean/ 100 locuitori >= 4

0

Criteriu cu privire la pregatirea profesională a administratorului
(maximum 5 de puncte)
H

1

Administratorul este absolvent de studii superioare cu diploma de licenta sau
este student

2 Administratorul este absolvent de liceu (12 clase) sau de scoala profesionala

5
0

Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 de puncte)
I

1

Achiziția și gă zduirea pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea
implementă rii proiectului a unui site Web de prezentare a firmei/ afaceri

2

Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la
finalizarea implementă rii proiectului a unei aplicații software de contabilitate

2

Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la
finalizarea implementă rii proiectului a unei aplicații de transmitere online a
3
comenzilor de că tre clienți (de exemplu: comenzi online B2B, magazine online,
sistem de rezervă ri online etc).

4

Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la
finalizarea implementă rii proiectului a unei aplicații de facturare electronica

2

2

4

Criterii cu privire la achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme
specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme
care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea
activităţilor pentru care a solicitat finanţare(maximum 5 de puncte)

G

Echipamente tehnologice incorporeza tehnologie specifica obţinerii unei
economii de energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de
1
energie pentru eficientizarea activită ţilor pentru care a solicitat finanţare, în
pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

5

Echipamente tehnologice incorporeza tehnologie specifica obţinerii unei
economii de energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de
2
energie pentru eficientizarea activită ţilor pentru care a solicitat finanţare, în
pondere sub 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

0

Notă:
* Punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN este prevă zut în anexa nr. 2 la prezenta lege;
** Serviciile/industriile creative sunt cele definite conform HG. nr. 859/2014;
*** Pentru evaluarea criteriului ”Numă r de IMM/ 100 locuitori”, Municipiul București este
asimilat și va fi tratat ca un județ.
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm: pentru planurile de
afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescă toare a punctajului obținut.
La punctaje egale va prevala:
-punctajul obtinut la criteriul A – ”Domeniul de activitate”;

-procentul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);
-numă rul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
-data şi ora înscrierii în program.”

