Data completării ___/____/_______
CHESTIONAR INCADRARE ELIGIBILITATE
FONDURI IMM
1. Vă rugăm să ne comunicaţi datele urmatoare:
Denumirea societatii
Certificat de inmatriculare (CUI)
Nr.inregistrare Registrul Comertului
Reprezentant legal
Funcţia
Telefon
E-mail
Codul CAEN (sau detalierea activitatii) pentru care se
solicita finantare
Locatia implementarii a investitiei (adresa completa)
Estimati valoarea totala a investitiei dvs. (euro)
Va rugam sa descrieti pe scurt obiectivul de investitii.
Detaliati tipul investitiei pe care doriti sa o demarati
(Achizitii echipamente/utilaje, dotari, constructii, etc.)
Ati inregistrat profit din exploatare si profit operational
in ultimul an fiscal?
Societatea a inregistrat capitaluri proprii pozitive in anul
fiscal anterior?
Care este nr. mediu de angajati inregistrat in anul :
- An fiscal N-1
- An fiscal N-2

2. Precizaţi detalii despre acţionarii/asociatii actuali ai societăţii:
Nr. crt.
1
2
3
4

Nr.
crt.

Denumire asociat/actionar

Cotă participare %

Total

100%

 Menţionaţi dacă asociații/actionarii întreprinderii deţin părţi sociale în alte intreprinderi:
Denumire firma
Piata pe care
Cotă
Denumire
in care detine parti
CUI
activeaza firma, identificata prin participare
asociat/actionar
sociale/actiuni*
Cod CAEN
%

1
2

Nr.
crt.

Denumire firma in care detine parti sociale/actiuni

1
2
1

Nr. mediu
angajati

AN FISCAL N-1
Cifra de afaceri
neta
Lei

Total
active**
Lei

Nr.
crt.



























Denumire firma
in care detine parti
sociale/actiuni

AN FISCAL N-2
Cifra de
Nr. mediu
Total active
afaceri neta
angajati
Lei
Lei

1
2
 În cazul în care firma Dvs. sau asociații firmei dețin acțiuni (părți sociale) în cadrul altor firme –
IMM-uri vă rog completați si cu următoarele informații pentru fiecare firmă în care sunt
deținute acțiuni:
Numele sau denumirea întreprinderii:
Adresa sediului social:
Activitățile din care obțin venituri:
Cod unic de înregistrare:
Numele si prenumele Presedintelui Consiliului de Administratie, Director General sau echivalent:
Numarul mediu anual de salariati intreprindere partenera, anul 2018 si anul 2019:
Cifra de afaceri anuala neta (mii lei/mii €), anul 2018 si anul 2019:
Active totale, anul 2018 si anul 2019 (mii lei/mii €):
 În cazul în care administratorul firmei Dvs este administrator cu puteri depline sau asociat în alte
societăți vă rugăm să ne furnizați următoarele informații:
Numele sau denumirea intreprinderii:
Adresa sediului social:
Activitatile din care obtin venituri:
Cod unic de inregistrare:
Numele si prenumele Presedintelui Consiliului de Administratie, Director General sau echivalent:
Numarul mediu anual de salariati intreprindere partenera, anul 2018 si anul 2019:
Cifra de afaceri anuala neta (mii lei/mii €), anul 2018 si anul 2019:
Active totale, anul 2018 si anul 2019 (mii lei/mii €):
 În cazul în care membrii familiei (soț/soție, părinte, copil, frate, soră) dvs. sunt asociați/
acționari/administratori în alte societăți cu aceeași activitate sau similară cu ale firmei dvs., vă
rugăm să ne furnizați următoarele informații:
Numele sau denumirea întreprinderii:
Adresa sediului social:
Activitățile din care obțin venituri:
Cod unic de înregistrare:
Numele și prenumele Președintelui Consiliului de Administrație, Director General sau echivalent:
Numărul mediu anual de salariați întreprindere parteneră, anul 2018 si anul 2019:
Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €), anul 2018 si anul 2019:
Active totale, anul 2018 si anul 2019 (mii lei/mii €):

3. Precizati dacă aţi mai obţinut alte finanţări din fonduri nerambursabile, de la infiintare până in
prezent?

Nr.
crt.

NU
Dacă DA precizați date despre investiția finantata:
Programul și
Contractul de
Denumirea
măsura
finntare, COD
proiectului
accesată
SMIS

2

Lista cheltuielilor
eligibile

Perioada
derulării
proiectului

4. Solicitantul și reprezentantul său legal se încadrează în una dintre situațiile urmatoare?:
Nr.crt.
Situatie
1

2

Se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea
economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma
unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile mentionate anterior la pct.1

DA/NU
DA
NU
DA
NU

3

Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și creanța nu a
fost integral recuperată

DA
NU

4

5

6

7

Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17
iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea
articolelor 107 și 108 din tratat

DA

A fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni
referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și
completările ulterioare
Reprezentantul legal este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile
naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect
compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare
a proiectului
Reprezentantul legal a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

DA

NU

NU
DA
NU
DA
NU

Foarte important pentru dvs.:
 Avem un portofoliu care include proiecte reale pentru IMM-uri, finantate si implementate cu succes
: http://bratco-consulting.ro/portofoliu/ ;
 Oferim garantie impotriva respingerii proiectului dvs.;
 Am evaluat timp de 7 ani astfel de proiecte de investitii cu finantare nerambursabila pentru IMM-uri;
 Verificam GRATUIT eligibilitatea firmei si a ideilor de investitii;
 NU incheiem contractul de consultanta decat daca suntem 100% siguri ca proiectul dvs. este eligibil ;
 Semnam contractul de consultanta doar daca proiectul dvs. are o sansa reala pentru a obtine finantare;
 Practicam tarife reduse pana la aprobarea proiectului dvs.;
 Inainte de semnarea contractului de consultanta va explicam in detaliu toate riscurile pe care vi le asumati;
 NU percepem niciun fel de onorariu pentru discutiile preliminare incheierii contractului de consultanta;
 Oferim consultanta pe perioada de implementare/post-implementare.
Vă mulţumim
Echipa BRATCO CONSULTING SRL
Brasov, str. Zlatna nr. 3
E-mail :office@bratco-consulting.ro
Web :http://www.bratco-consulting.ro
Mobil : (+40) 744 89 24 96
Tel/fax: 0268/440.372
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