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 Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii infiintate
incepand cu data de 1 ianuarie 2019

SOLICITANȚI ELIGIBILI

Max. 
50.000 
EURO
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Prin program se finanteaza implementarea planurilor de
afaceri in urmatoarele conditii:

- se acorda o alocatie financiara nerambursabila de
maximum 50.000 EURO (239.985 LEI) per beneficiar,
suma care poate reprezenta maxim 90% din valoarea
cheltuielilor eligible.

INTENSITATEA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

CHELTUIELI ELIGIBILE

 cheltuieli asociate cu investiția în echipamente
 cheltuieli cu achizitionarea de spatii de lucru, spatii de

productie si spatii de presari servicii si comert (max. 50%
din bugetul total al proiectului)

 cheltuielicu achiziția de autovehicule/autoutilitare
 Cheltuieli cu achizitia de mobilier, aparatura birotica si

sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
 cheltuieli cu achizitionarea de echipamente in scopul

obtinerii unei economii de energie/resurse regenerabile,
incalzire, climatizare

 cheltuielile cu salariile si utilitatile
 cheltuieli cu realizare website
 chletuieli cu active necorporale
 cheltuieli cu cursuri de dezvoltare a abilitatilor

antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara
membra UE (cheltuială obligatorie)
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Departajarea aplicațiilor se va realiza printr-un proces de
selecție, structurat în trei etape distincte, principalul element de
diferențiere a aplicațiilor primite fiind calitatea lor și implicarea
asociaților în dezvoltarea respectivei afaceri.

Selecția aplicațiilor finanțate se va realiza în 3 faze:

Faza A: verificarea administrativa și de eligibilitate

Faza B: evaluarea tehnico-financiare

Faza C: faza de interviuri/pitch

În faza C a evaluarii vor participa doar primele 250 de aplicații
selectate în urma ordonării din faza B a procesului de evaluare.

PROCEDURA DE EVALUARE
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Grila de evaluare tehnico-financiara (FAZA B)

Grila de evaluare pentru interviu (FAZA C)

GRILE DE EVALUARE FAZA B si FAZA C 

Schema de ajutor de minimis prevazuta in cadrul 
Programului

”Bucharest START-UP CITY”

Nr. 

Crt.

Criteriu de evaluare Punctaj 

maxim

1. Calitatea planului de afaceri 40

1.1. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor 5

1.2. Analiza pietei si strategia de marketing 10

1.3. Strategia afacerii 10

1.4. Planul de finantare (cashflow/buget) 5

1.5. Impactul social asupra comunitatii Municipiului Bucuresti 10

2. Cofinantare suplimentara 20

2.1. Beneficiarul contribuie cu minimum 20% din valoarea totala a proiectului 20

2.2. Beneficiarul contribuie cu un procent situat intre 10% si 20% Direct 

proportional

2.3. Beneficiarul contribuie cu 10% din valoarea totala a proiectului 0

3. Domeniul de activitate (conform anexei 2) 20

3.1. Industrii creative 20

3.2. Productie/Servicii 10

3.3. Comert 0

4. Investitia in echipamente 20

4.1. Bugetul prevede investitii de minimum 50% din valoarea totala a proiectului in 

echipamente tehnologice ( inclusiv 50%)

20

4.2. Bugetul prevede investitii sub 50% din valoarea totala a proiectului in 

echipamente tehnologice

0

TOTAL PUNCTAJ FAZA B 100

Nr. 

Crt.

Criteriu de evaluare Punctaj 

maxim

1. Prezentarea planului de afaceri (inclusiv nivelul de cunoastere al domeniului de 

activitate vizat de planul de afaceri)

10

2. Calitatea raspunsurilor oferite catre membrii juriului 10

3. Motivarea aplicantilor cu privire la afacerea propusa 10

TOTAL PUNCTAJ FAZA C 30



SERVICII OFERITE DE ZAGO DEVELOPMENT SRL

ANALIZE MENȚINERE INVESTIȚIE

RAPOARTE DE DURABILITATE URMĂRIRE ATINGERE INDICATORI

IMPLEMENTARE

PROIECT

CERERI DE 
RAMBURSARE

CERERI DE PLATĂ
RAPOARTE DE 

PROGRES

PROCEDURI DE 
ACHIZIȚII

PUBLICE/PRIVATE

ELABORARE PROIECT

CERERE DE 
FINANȚARE

PLAN DE 
AFACERI

DECLARAȚII ANEXE
STUDIU DE 
FEZABILITA

TE

ANALIZE 
COST-

BENEFICIU

ANALIZA OPORTUNITĂȚI

DE FINANȚARE

ANALIZA DE ELIGIBILITATE



Vă mulțumim pentru interesul manifestat față
de serviciile prestate de societatea ZAGO 
DEVELOPMENT SRL.

• CUI: 34958718, Nr. ORC: J40/10794/2015

• Sediu Social: str. Moinesti, nr. 2, sector 6, Bucuresti

• Tel: 0747 010 793

• E-mail: office@zagodevelopment.ro

• Website: www.zagodevelopment.ro

ZAGO DEVELOPMENT SRL
Str. Moinesti, nr. 2, Bucuresti
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