Programul Operaţional Capital Uman
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe
cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri
nonagricole în mediul urban - Start-up Sud-Est
Contract nr. POCU/82/3/7/106773

Macheta financiară
Bugetul proiectului. Proiecții financiare
<În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai bună înţelegere de către
persoanele care verifică Planul de Afaceri) care au stat la baza realizării previzionării
procentului stabilit la obiectivul obligatoriu: gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi
modul cum evoluează acesta în timp; se va preciza producţia fizică şi producţia valorică
estimată în urma realizării investiţiei.>
Atenție! Toate cheltuielile vor fi trecute în LEI cu TVA inclus.
Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întrepinderi nou-înființate în baza planului de
afaceri aprobat este de 40.000 euro pentru fiecare plan de afaceri (echivalentul a 178.340 lei
calculat la cursul de 4,4585 lei/euro - cursul Inforeuro aferent lunii august 2016, reprezentând
maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Ipoteze luate în calcul bugetului proiectului
<Justificați fiecare venit și cheltuială trecută în buget prin prezentarea calculului ce a stat la
baza valorii. Câteva exemple de astfel de calcule sunt prezentate mai jos.>

✓ Cheltuieli salariale
Funcție

Total cheltuieli salariale

Cheltuială salarială/ Nr. luni acoperite de Total
cheltuieli
lună
subvenție
salariale/ poziție

✓ Active fixe corporale și necorporale
Număr bucăți

Activ

Preț unitar (fără TVA)

TVA

Valoare totală

Echipamente
Mobilier
Laptop
Licențe
Total cheltuieli cu
active fixe corporale

✓ Chirie
Preț/mp
Suprafață
(fără TVA) închiriată

Activ

totală Valoare chirie Valoare
(fără TVA)
(cu TVA)

chirie

Sediu social
Punct de lucru
Total cheltuieli cu chiria

Bugetul proiectului
<În tabelul de mai jos treceți toate cheltuielile care le veți realiza și care vor face obiectul
subvenției. În stabilirea bugetului, aveți în vedere lista cheltuielilor eligibile prevăzute în Ghidul
solicitantului – condiții specifice România Start Up Plus.
Inserați atâtea linii cât aveți nevoie. La categoriile de cheltuieli unde TVA nu se aplică, se va
trece 0. Toate cifrele vor fi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg
Valoare (fără TVA) = (1) X (2)
Valoare (TVA inclus) = 3+4
Pentru acele categorii de cheltuieli unde nu se poate cuantifica numărul, cum este cazul
taxelor pentru înființarea întreprinderii, în col. 1 se va trece 1.>

Categorie
cheltuiala
0

de Nr. buc./ Pret/
Cost Valoare
Cant./ Nr. unitar (fără TVA) (fără TVA)
1
2
3=1x2

Taxe
pentru
înfiinţarea
întreprinderii
Cheltuieli cu salariile
personalului
nouangajat
Cheltuieli
cu
deplasarea
personalului
Achiziţii de servicii
specializate
Achiziții de active

Valoare
TVA
4

Valoare
(TVA inclus)
5=3+4

Categorie
cheltuiala
0

de Nr. buc./ Pret/
Cost Valoare
Cant./ Nr. unitar (fără TVA) (fără TVA)
1
2
3=1x2

fixe corporale
Chirie
Cheltuieli
informare
publicitate
Licențe
…
Alte cheltuieli
Total buget

Valoare
TVA
4

Valoare
(TVA inclus)
5=3+4

de
şi

Total buget in RON (inclusiv TVA) =
Total buget in EURO (inclusiv TVA) =
<ATENȚIE! pentru transformarea bugetului în euro, veți utiliza cursul inforeuro din luna august
2016:>
Se vor menționa categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prezentat mai sus,
destinate atingerii temei(lor) secundare indicate la punctul 3 din planul de afaceri
precum și valoarea acestora.

Valoare tranșa I = 75 % X total buget EUR
Estimarea veniturilor în perioada de implementare
LUNA
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

Cantitate
Preț
mediu
Total
venituri
Luna estimată pentru solicitarea celei de-a doua tranșe:

L8

L9

L10

L11

L12

Previzionare venituri și cheltuieli (cash-flow) în LEI
Nr.
Perioada de An 1 de An 2 de An
3 de
crt.
implementare monitorizare monitorizare monitorizare
(max. 12 luni)
A
Bugetul proiectului
Valoarea bugetului în lei
(calculat mai sus)
B
VENITURI DIN EXPLOATARE
Venituri
din
produsul
1/serviciul 1
Venituri
din
produsul
2/serviciul 2
…
Alte venituri
C
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
Cheltuieli
cu
materii
prime/marfuri şi materiale
consumabile
aferente
activităţii desfaşurate
Cheltuieli salariale
Chirii
Utilităţi
Cheltuieli de marketing
Alte cheltuieli
D

Rezultat (profit sau pierdere)
A+B-C

Notă:
- veniturile și cheltuielile se consideră a fi încasate/ plătite în momentul realizării acestora.
- toate cheltuielile vor fi trecute cu TVA inclus

Analiza de senzitivitate
<realizați analiza de senzitivitate prin estimarea rezultatului net în cazul scenariului pesimist
și optimist doar pentru 2 variabile critice: cifra de afaceri și costul investițional.>

