Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955
Anexa 11

Solicitare modificări bugetare

Beneficiar (Nume prenume) ..........................
Prin prezenta solicit aprobarea modificării bugetului, anexă a planului de afaceri depus în
cadrul concursului de planuri de afaceri, astfel:
a. Modificările solicitate
La linia bugetară......(se va indica numărul liniei bugetare din formatul excel a bugetului) se modifică
prin (exemple):
1. Transferul sumei de............. la linia..........ŞI/SAU
2. Includerea unei noi cheltuieli la linia ....... ŞI/SAU
3. Creșterea sumei de la linia....cu (se va specifica suma cu care va creşte) de la ......lei,
la......lei.
Menționez că prin modificările inițiate nu se modifică:
• Indicatorii asumați în planul de afaceri şi orice item din grila de evaluare pentru
care am primit punctaj suplimentar
• Fluxul de producție descris în planul de afaceri depus
Centralizator modificări bugetare solicitate
Exemplu:
BUGET INIŢIAL
Linia

27

Descriere
4.1. Achizitie
echipamente
tehnologice peste
2500 lei fara TVA

Total

….

Poziție nouă

27

4.1. Achizitie
echipamente

….

BUGET REVIZUIT
Linia

Descriere

31

4.2. Achizitie materie
prima/materiale

35

4.4. Achizitie mobilier

27

4.1. Achizitie
echipamente

Total
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tehnologice peste
2500 lei fara TVA

tehnologice peste 2500
lei fara TVA

Justificare modificări
(Se va realiza o justificare suuccinta a modificărilor solicitate pentru fiecare aspect modificat)
1. ........................
2. ............................
3. ................................

Cu stimă,
Nume prenume beneficiar............................
Semnătura
Data:

