GRILA DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE
Pentru programul START-UP NATION , editia a 3-a, 2022

Nr.
crt.

Criterii

Punctaj

Domeniul de activitate
A 1 Producţie
2

30

Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG.
859/2014*

3 Comerţ şi alte activităţi

30
25

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată
nedeterminată în cadrul întreprinderii
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată
B 1 nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel
prevăzut la art. 4 alin. (1)
2

Cel puţin un loc de muncă ocupat
defavorizată/absolvent după anul 2016/şomer

de

persoană

10

5

Digitalizarea afacerii
C

1

Minimum 5% din valoarea totala a proiectului va fi folosita pentru
achizitia de software/ site / licente

5

2

Minimum 10% din valoarea totala a proiectului va fi folosita
pentru achizitia de software/ site / licente

10

Criterii aferente investiţiei
Ponderea investițiilor în mijloace fixe și obiecte de inventar
asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente
D 1 IT- tehnică de calcul), și 2.3 din HG 2139/2004 reprezintă mai mult
de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de
investiții

25

Ponderea investițiilor în mijloace fixe și obiecte de inventar
2 asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente
IT- tehnică de calcul), și 2.3 din HG 2139/2004 reprezintă mai mult
de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de

20

investiții
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut
calitatea de asociat unic într-o societate comercială care a fost
E 1
declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2017, 2018,
2019, 2020, 2021)

15

Criterii cu privire la competentele de management ale
actionarilor/administratorilor

F 1 Cel putin unul dintre actionari/administratori a absolvit, in ultimii
3 ani, un curs de manager proiect/competente antreprenoriale.

10

*Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 70 de puncte.
Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului
obținut.

Departajari: la punctaje egale va prevala:
- punctajul obtinut la criteriul A – „Domeniul de activitate”;
- procentul obținut la sectiunea D – Criterii aferente investitiei
- procentul obținut la sectiunea C – Digitalizarea afacerii
- data şi ora înscrierii în program.

