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Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de
întreprinderi sociale cu finanțare europeană
În data de 11 septembrie 2019 a fost publicată
lista finală aferentă apelului POCU/449/4/16 a
administratorilor de grant selectați pentru înființarea de
întreprinderi sociale, printre care se numără și UAT
Pesceana.
În cadrul proiectelor se vor acorda finanțări de
până la 100.000de euro pentru înființarea de întreprinderi
sociale.
Obiectivul general al proiectului consta în
acordarea de sprijin pentru înființarea si dezvoltarea de
întreprinderi sociale, în vederea integrarii pe piața forței
de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile si în
vederea combaterii saraciei în judetele din regiunea SudVest Oltenia. Prin implementarea proiectului se va
asigura imbunatațirea abilitaților antreprenoriale ale
participanților care doresc sa înființeze întreprinderi
sociale, cresterea performantelor lor in plan profesional,
imbunatațirea activitații de management în cadrul
intreprinderilor sociale înființate si consolidarea
capacitații acestora de a funcționa într-o maniera autosustenabila.
Proiectul va asigura furnizarea unui program de
formare in domeniul antreprenoriatului social pentru un
grup tinta de persoane cu domiciliul in cele 5 judete ale
regiunii de dezvoltare Sud-Vest-Oltenia, respectiv Dolj,
Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Complementar cu
activitatile de formare antreprenoriala, se vor derula si
cursuri de formare in domenii relevante pentru infiintarea
si gestionarea activitatii intreprinderilor sociale, solicitate
de potentialii beneficiari in urma analizei nevoilor –
manager de proiect, responsabil de mediu si competente
informatice.
Proiectul va conduce la crearea de noi locuri de
munca pentru grupul tinta, deoarece se vor crea locuri de
munca noi de catre afacerile subvenționate, care vor fi
menținute cel putin 6 luni dupa finalizarea proiectului.
In cadrul proiectului se prevede infiintarea unui
Centru regional de sustinere si dezvoltare a
antreprenoriatului social si dezvoltarea unui portal de
afaceri prin intermendiul carora beneficiarii de subventii
in cadrul schemei de minimis, dar si alte persoane
interesate in demararea unei afaceri cu caracter social, vor
primi asistența si consiliere in managementul afacerii, vor
participa la activitati de networking, si vor avea acces la
diverse materiale necesare derularii afacerii.
Cu ajutorul schemei de minimis, se vor finanța de
planuri de afaceri cu caracter social.
În proiect se pot înscrie ca și grup țintă persoane
fizice cu varsta cuprinsă între18-65 de ani, cu studii medii
finalizate cu diplomă de bacalaureat, care au resedința sau
domiciliul în mediul rural sau urban in regiunea de
dezvoltare a Olteniei, si care doresc sa înfiinteze
întreprinderi sociale. Din grupul tinta nu vor face parte
tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de
învațamânt si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între
16 – 24 ani.
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Ce sumă de bani pot accesa și câte locuri de
muncă trebuie să creez? • Ajutor de minimis de până la
55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create. •
Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic
de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create. •
Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic
de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create. •
Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și
maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă
create.

Cum și când pot să primesc banii? Înființezi
enitatea juridică (estimativ iulie – septembrie 2020).
Semnezi contractul de subvenție (octombrie 2020).
Primești tranșa I - avans 50% din valoarea
nerambursabilă solicitată (estimativ octombrie –
noiembrie 2020). Primești tranșele II și III - după
depunerea rapoartelor de progres. Ultima tranșă, o vei
primi nu mai târziu de luna iunie 2022.
Ce obligații am dacă obțin finanțarea? Locul
(regiunea/localitatea) în care înființezi și dezvolți
afacerea să fie cel declarat în planul de afaceri. • Să
creezi locurile de muncă menționate în planul de afaceri
și să le menții pe o perioadă de minim 24 luni, cu
posibilitatea finanțării salariilor din schema de ajutor de
minimis, pentru o perioadă de maxim 18 luni. • Să
păstrezi echipamentele și bunurile achiziționate din
finanțare, până în august 2025 (dar atentie, dacă se
desființează , toate bunurile vor fi transferate la o altă
intreprindere socială). • Să respecți condițiile din
contractul de subvenție, legislația națională și europeană
în domeniu, precum și din alte documente care țin de
implementarea fondurilor europene și a schemelor de
minimis.
Cum voi fi sprijinit în implementarea planului
de afaceri? Se va asigura asistența pentru înființarea
entității juridice (ONG, SRL, Cooperativă), care constă
în • Redactarea actelor și înregistrarea la autoritățile
abilitate și • Dezvoltarea unei metodologii interne de
funcționare și arhivare documente. Va asigura asistență
în autorizare ca întreprindere social prin • Consiliere și
sprijin în pregătirea dosarului de autorizare la AJOFMul de pe raza localității în care are sediul entitatea
juridică create și • Raportarea periodică, conform Legii
Economiei Sociale.
Pentru înființarea întreprinderilor sociale,
viitorii antreprenori sociali vor beneficia de sprijin
financiar în valoare de maxim 100.000 euro, acordat pe
baza unui plan de afaceri aprobat.
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