Consultanţă pentru întreprinderile mici din România

Cerere de finanţare a unui proiect de consultanţă
Informaţii companie
Detalii: 		 		
Denumire completă:

CUI:

Adresa conform certificatului de înregistrare:
Tel:

Fax:

Email:

Website:

Nume director:

Funcţia oficială a directorului:

Genul directorului:

Vârsta directorului:

Anul înfiinţării:

Cifra de afaceri în ultimul an calendaristic (EUR):

Cod TVA (dacă este cazul): 		 		

Angajaţi: 		 		
Numărul actual de angajaţi:

Numărul actual de angajaţi femei:

Domeniul principal de activitate:
Scurtă descriere a companiei (istoric, momente cheie în evoluţia companiei, produse şi servicii, clienţi, direcţia de dezvoltare)

Istoric de la infiinţarea companiei (ultimii 5-10 ani):
An

Număr
angajaţi

Cifra de afaceri (EUR)

Momente importante
(privatizare, restructurare, implementare sisteme de calitate, etc.)

Susţinut de către Platforma europeană
de consiliere în materie de investiţii cu
finanţare din partea Uniunii Europene

Consultanţă pentru întreprinderile mici din România
Structura acţionariatului (pondere %):
Local (românesc) % 				
Străin % 				
Privat % 				
Deţinut de femei %

			

Produse /servicii şi ponderea lor în structura veniturilor: 		 	
			 %
			 %
			 %
			 %
Export 			

%

Investiţii (vă rugăm să ne transmiteţi informaţii privind creditele contractate de companie):
An

Numele instituţiei creditoare

Valoarea creditului (EUR)

Descrierea proiectului
Descrierea problemei:

Tipul serviciului de consultanţă solicitat:

Rezultate vizate prin implementarea proiectului:

Susţinut de către Platforma europeană
de consiliere în materie de investiţii cu
finanţare din partea Uniunii Europene

Dobânda anuală

Stadiul actual

(activ, rambursat)

Firma de consultanţă
(în cazul în care aţi identificat deja o firmă de consultanţă care are competenţa şi experienţa necesare pentru realizarea proiectului propus, completaţi datele de contact mai jos):

Data de început estimată: 				
Responsabil proiect din companie: 		 
Nume: 		

Funcţie: 		

Adresă: 				
Tel: 		 		
Email: 		 		

Dată: 		

Semnătură: 		

Semnat de: 				
Cum aţi aflat de programul BERD Small Business Support (SBS)?
Website

Consultant

Client anterior BERD SBS

Eveniment BERD SBS

Informaţii transmise de BERD

Echipa noastră

Altele (specificaţi) 		 	

Aţi mai folosit servicii de consultanţă în trecut? Dacă da, vă rugăm specificaţi:

Rata de schimb folosită pentru a calcula sumele in EUR: 1 EUR = 			
Vă rugăm să includeţi următoarele documente în aplicaţia dvs.:
Cerere de finanţare
Copie a Cerificatului de Înregistrare la Registrul Comerţului
Copie a Extrasului de la Registrul Comerţului / Certificatului Constatator privind structura acţionariatului
Copii ale bilanţului prescurtat şi contului de profit şi pierdere pe ultimii 2 ani, inclusiv anexa cu menţionarea numărului de angajaţi

Notă: BERD va păstra o copie a informaţiilor sau datelor transmise de către dvs. în cadrul aplicaţiei.
BERD va păstra aceste informaţii sau date în condiţii de confidenţialitate şi nu le va dezvălui în mod intenţionat terţelor părţi cu excepţia situaţiilor în care sunt solicitate pe baza legislaţiei în vigoare.

Echipa Advice for Small Businesses, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Metropolis Center, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60, West Wing, Et. 3, Sector 1, Bucureşti
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App-ROM-rom-Jul16

Consultanţă pentru întreprinderile mici din România

