CONDIȚII DEPUNERE CANDIDATURĂ PENTRU CONCURSUL
DE PLANURI DE AFACERI
o

dosarul de candidatura se depune:
o

(1) in format tiparit, conținând documentele specificate in Metodologia de concurs sectiunea 5.2 “Continutul Dosarului Planului de Afaceri” (un dosar cu documentele in original
sau copie conform cu originalul, dupa caz). Dosarul pe suport hartie se numeroteaza pe
fiecare pagina in partea dreapta jos, unde “0” este pagina cu opisul, iar „n” este numărul
total al paginilor din dosarul complet. Dosarul se semnează de către solicitant în
original, pe fiecare pagină în colțul din dreapta jos.

o

(2) în format electronic (format scanat PDF – dosar integral + format Word si
Excel pentru Plan de afaceri si anexele aferente). dosarul semnat si numerotat se
scanează in format PDF. Fisierul PDF va avea numele Ideii de afaceri.

o

dosarul Planului de afaceri (dosar original + mediu de stocare electronic al informatiei –
CD/stick USB), indosariat si opisat se va transmite in plic sigilat, prin curier sau se depune
direct la urmatoarea adresa:

ASOCIATIA PENTRU IMPLICARE SOCIALA SI DEZVOLTARE DURABILA (AISDD)
Str. General Atanasie Demostene, nr. 21, sector 5, Bucuresti
: 0743137349/0722356792

In cazul in care doriti sa depuneti candidatura de concurs direct la sediul AISDD, va adresam
rugamintea sa sunati cu o zi inainte la numerele de telefon mentionate.

Pe plicul sigilat se vor mentiona urmatoarele: numele si emailul persoanei care isi depune
candidatura pentru obtinerea finantarii, regiunea in care se va implementa planul de afaceri,
numele planului de afaceri. Fiecare Dosar al Planului de afaceri va primi un numar de inregistrare. Toti
participantii la concurs vor primi pe email/fizic la locul depunerii, numarul de inregistrare al propunerii.
Vor fi luate in considerare, aplicatiile care vor fi transmise si primite la sediul AISDD pana la
data si ora de inchidere a perioadei de depunere a planurilor de afaceri, respectiv 16.09.2020,
ora 1700. Dosarele vor fi deschise la ora inceperii sedintei de evaluare a conformitatii administrative si a
eligibilitatii, in prezenta membrilor evaluatori desemnati in acest sens.

