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Anexa 2 _ Declarație de eligibilitate

Subsemnatul/subsemnata................................................................................., CNP:
.........................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........, nr. ....................., cu
domiciliul
în
localitatea
....................................................................,
str.
........................................................., nr. ........, bl. ........., scara ............, et. ............, ap.
......., județul ........................................, cu reședința (dacă e cazul) în localitatea
………….…………......................, str. ……………......................................., nr. ……, bl.
..........., scara ............., et. .........., ap.…..., județul .……………............................,
telefon: ............................, email..........................................................,
în calitate de aplicant în cadrul concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul
proiectului „SMART Social Start-up”, contract de finanțare nr. POCU/449/4/16/128527,
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria
răspundere că:
1. Am reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în una din regiunile
Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest.
2. Pot face dovada absolvirii studiilor liceale (min 12 clase), finalizate cu diploma
de bacalaureat.
3. Nu beneficiez de finanțare în cadrul unui alt proiect POCU 4.16.
4. Nu fac parte din categoria tinerilor NEETs (tineri care nu urmează nicio formă
de învățământ și nici nu au un loc de muncă cu vârsta între 16 – 24 ani).
5. Nu sunt angajat al vreunui promotor al proiectului – Solicitant sau unul dintre
parteneri, si nici nu sunt in relatie de sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul 2 de
rudenie inclusiv, cu un angajat al adminsitratorului de ajutor de minimis sau al
partenerilor implicati in proiect.1
6. Nu am fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani printr-o hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă de către nicio instanță de judecată, din
motive profesionale sau etic- profesionale
7. Nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă
pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene
8. Nu am mai depus acest plan de afaceri in competitie la un alt administrtor de
grant.
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9. Îmi asum responsabilitatea pentru implementarea planului de afaceri depus, în
calitate de viitor reprezentant legal al întreprinderii ce va fi înființate, și nu
acționez ca intermediar pentru proiectul propus spre a fi finanțat.
10. Am luat la cunoștință de prevederile modelului preliminar al contractului de
subvenție și îmi asum responsabilitatea respectării integrale a prevederilor
acestui document, respectiv a oricărei forme modificate a acestuia, puse la
dispoziția mea până la data finalizării concursului privind planurile de afaceri, în
cazul în care planul meu de afaceri va fi selectat pentru finanțare.
Subsemnatul ................................................. declar că informaţiile furnizate sunt
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca organizatorul are dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, documente doveditoare.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, încalc
prevederile legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, iar acestea duc la
descalificarea planului de afaceri din concurs.

Semnătura:

Data:
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