DATA: 21 februarie 2020

INFORMARE - LANSAREA PROIECTULUI
“Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în regiunea
Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 2014+: 128675

Comuna Pesceana, în calitate de Beneficiar, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020,
reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia, au semnat în data de 1
octombrie 2019 contractul de finanţare nr. POCU/449/4/16/128675, în vederea
implementării proiectului „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în regiunea Sud
– VestOltenia”, cod SMIS 2014+: 128675, cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Valoarea proiectului
Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 13.343.674,41 lei, din care:
11.223.732,23 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European,
1.963.698,15 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi
156.244,03 lei cofinanţare eligibilă a Beneficiarului.

Durata implementării
Proiectul are o durată de 36 de luni, implementându-se începând cu data de
25.09.2019, până la 24.09.2022.

Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii întreprinderilor de
economie socială de a funcţiona într-o manieră auto sustenabilă prin creşterea numărului de
entităţi de economie socială din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în vederea
stimulării integrării pe piaţa forţei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile şi a
combaterii sărăciei, prin înfiinţarea de întreprinderi sociale şi crearea de noi locuri de muncă.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului şi apelului prin
furnizarea unui program de formare antreprenorială specifică, precum şi la dezvoltarea
cunoştinţelor şi competenţelor relevante pentru 105 persoane, în scopul înfiinţării şi
funcţionării a 21 de întreprinderi sociale şi creării a cel puţin 105 noi locuri de muncă durabile
şi de calitate, în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Prin toate aceste măsuri, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung şi anume acela
de a contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii Sud-Vest Oltenia, prin înfiinţarea şi
funcţionarea a 21 de întreprinderi sociale cu minim 105 de locuri de munca nou create, care
vor contribui concret la dezvoltarea comunităţilor locale prin crearea de noi locuri de muncă,
implicarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile în activităţi cu caracter social şi
economic, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii la 6 luni după
terminarea sprijinului.

Obiective specifice
1. Creşterea cu cel puţin 500 a numărului de persoane informate din regiunea Sud-vest
Oltenia cu privire la elementele specifice ale proiectului, cu accent pe programul de formare
antreprenorială specifică, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului ţintă şi,
ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului, prin dezvoltarea şi
implementarea unei campanii de informare şi conştientizare acordată publicului;

2. Îmbunătăţirea competenţelor în domeniul antreprenoriatului social pentru 105 persoane
care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere socială, prin participarea acestora în cadrul
unui program de formare antreprenorială specifică;
3. Creşterea nivelului de instruire, dezvoltarea capacităţii şi abilităţilor pentru 105 persoane
care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere socială, prin organizarea unui program de
dezvoltare a capacităţii şi abilităţilor în domenii relevante, în vederea înfiinţării de întreprinderi
sociale.

4. Acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în regiunea Sud-Vest Oltenia
prin organizarea concursului de selecţie a planurilor de afaceri şi prin selectarea a 21 de
planuri de afaceri pentru a fi finanţate în cadrul proiectului, în vederea înfiinţării unor
întreprinderi sociale în mediul urban sau rural;
5. Perfecţionarea cunoştinţelor şi aptitudinilor antreprenoriale a celor 21 de antreprenori, prin
furnizarea de servicii personalizate de consiliere în domeniul antreprenoriatului social sau a
antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea de pieţe de desfacere, completând
cunoştinţele şi aptitudinile dobândite de aceştia în cadrul formării derulată în etapa I;

6. Promovarea antreprenoriatului social în regiunea Sud-Vest Oltenia prin înfiinţarea şi
demararea funcţionării a 21 de întreprinderi sociale;
7. Creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă prin promovarea integrării vocaţionale în
întreprinderile sociale, economia socială şi solidară la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, prin
crearea a minim 105 de locuri de muncă durabile şi de calitate în cadrul întreprinderilor
sociale nou înfiinţate;

8. Creşterea numărului de entităţi de economie socială, precum şi a locurilor de muncă
create, prin dezvoltarea şi implementarea unei scheme de finanţare (ajutor de minimis)
adresate celor 21 de planuri de afaceri selectate în cadrul proiectului;
9. Exploatarea şi sustenabilitatea ideilor de afaceri prin desfăşurarea unui program de
monitorizare a funcţionării şi dezvoltării celor 21 de întreprinderi sociale finanţate în cadrul
perioadei de sustenabilitate a acestora, cu scopul de a menţine cele minim 105 noi locuri de
muncă şi de a asigura funcţionalitatea şi dezvoltarea afacerilor înfiinţate;

10. Crearea a minim două parteneriate în cadrul proiectului, în vederea promovării şi sprijinirii
conceptului de economie socială, inclusiv sprijinirea potenţialilor antreprenori în economia
socială;
11. Crearea a minim un parteneriat între întreprinderile de economie socială înfiinţate în
cadrul acestui proiect şi alte întreprinderi de economie socială existente (inclusiv înfiinţate în
cadrul acestui apel de proiecte), în scopul sprijinirii sustenabilităţii financiare a acestora.

Grupul ţintă
Grupul ţintă al proiectului este format din 105 persoane fizice, provenind din regiunea SudVest Oltenia, care vor participa la un program de formare antreprenorială specifică, precum şi
la unele activităţi de sprijin oferite - organizarea de cursuri de formare profesională de
specializare sau perfecţionare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social, în scopul
înfiinţării de întreprinderi sociale, creării de noi locuri de muncă şi dezvoltării serviciilor locale
din comunităţi.

Membrii grupului ţintă sunt persoane fizice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
1) doresc să înfiinţeze o întreprindere social în mediul urban sau rural, în regiunea Sud-Vest
Oltenia; 2) nu fac parte din categoria tinerilor NEETs (nu urmează nicio formă de învăţământ
şi nu au un loc de muncă) cu vârste între 16 şi 24 de ani.
IMPORTANT! Persoanele care urmează să fie angajate în entităţile de economie socială
înfiinţate în cadrul proiectului trebuie să aibă, obligatoriu, domiciliul sau reşedinţa în regiunea
de implementare în care se înfiinţează întreprinderea socială.

VĂ MULŢUMIM!

