Proiectul ”ANTREPRENORIAT SOCIAL ÎN MEDIUL RURAL” este implementat de
ALBANI FOREX SRL în parteneriat cu CONTABIITATE ȘI EXPERTIZĂ SRL, în perioada
05 octombrie 2021 – 31 decembrie 2023.
Valoarea totală eligibilă este de 14.504.640,60.
Contract POCU/879/4/16/145431.

GRUP ȚINTĂ: 72 de persoane care doresc să înființeze o întreprindere socială în mediul rural,
au vârsta peste 18 ani și domiciliul în regiunea Centru.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Dezvoltarea comunităților locale prin înființarea a
18 întreprinderi sociale și a 80 de noi locuri de muncă în zona rurală din regiunea Centru
printr-un program de măsuri integrate de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru
72 de persoane, mentorat, asistență pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare și
sprijin financiar.

ANTREPRENORIAT SOCIAL
ÎN MEDIUL RURAL

Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care, pot solicita un atestat de
întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se
demonstrează faptul că:
activitatea desfășurată are scop social;
respectă principiile economiei sociale;

Întreprinderile de economie socială înființate prin proiect trebuie să:
✓
✓

aibă sediul social în mediul rural din regiunea CENTRU
dobândească un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de
la semnarea contractului de subvenție
✓ inițieze operaționalizarea/ punerea în funcțiune a echipamentelor de producție/
demararea furnizării serviciilor sau executării lucrărilor, conform obiectului de
activitate, în termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de subvenție
✓ angajeze numărul minim de persoane asumat prin planul de afacere (în funcție de
valoarea ajutorului de minimis solicitată), după cum urmează:
o minimum 1 angajat – cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție
o toți angajații – cel târziu la 30 de zile de la operaționalizarea întreprinderii sociale
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa
într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: Antreprenoriat social in mediul rural
Contract nr. POCU/879/4/16/145431

ÎNSCRIE-TE ÎN PROIECT!
Dacă îndeplinești cumulativ condițiile de mai jos:
- Intenționezi să înființezi o întreprindere socială în mediul rural din
regiunea Centru
- Ai reședința sau domiciliul în regiunea Centru
- Ai vârsta minima de 18 ani
- Ești șomer, angajat sau persoană inactivă
- Ai minim studii medii

FINANȚAREA PLANULUI DE AFACERE
NIVELUL AJUTORULUI DE MINIMIS ACORDAT PER ENTITATE DE
ECONOMIE SOCIALĂ ÎNFIINȚATĂ
-

-

PARTICIPĂ LA PROGRAMUL DE FORMARE
ANTREPRENORIALĂ!
Elaborează planul tău de afacere
- Urmezi un curs de formare profesională ”Antreprenor în economie
socială” cu durata de 60 de ore
- Te prezinți la examenul de absolvire unde vei susține o probă teoretică
(test grilă) și o probă practică (prezentarea planului de afacere)
- Participi la workshop-uri cu diverse tematici menite să te sprijine în
activitatea de viitor antreprenor în economie socială

ÎNSCRIE-TE
LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI!
Dacă îndeplinești cumulativ condițiile de mai jos:
- Participi la concursul de idei de afaceri în domeniul economiei sociale,
organizat în cadrul proiectului
- Jurizarea planurilor de afaceri se va realiza într-o singură etapă, la
finalizarea seriilor de curs de către toate persoanele intrate în proiect
- În cadrul unui proces de evaluare transparent și nediscriminatoriu,
evaluatorii vor selecta cele mai bune 18 planuri de afaceri, ce vor
beneficia de sprijin financiar nerambursabil

-

-

-

Minim 2 locuri de muncă create – maximum 40.000 euro
Minim 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă ocupat
de un tânăr NEET’s – mai mare de 40.000 euro și maximum
60.000 euro
Minim 4 locuri de muncă create, din care 2 locuri de muncă
ocupate de tineri NEET’s – mai mare de 60.000 euro și maximum
80.000 euro
Minim 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă
ocupate de tineri NEET’s – mai mare de 80.000 euro și maximum
100.000 euro
Minim 6 locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă
ocupate de tineri NEET’s – mai mare de 100.000 euro și
maximum 150.000 euro
Minim 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă
ocupate de tineri NEET’s – mai mare de 150.000 euro și
maximum 200.000 euro

Este obligatoriu, la nivelul fiecărui plan de afaceri, ca un minimum din
persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate să fie tineri
NEETs - șomeri din mediul rural, cu vârsta între 16 - 29 ani, deja
înregistrați și profilați la AJOFM.
Numărul de locuri de muncă ce trebuie ocupate de tineri NEETs este în
corelare cu valoarea ajutorului de minimis primit și cu numărul total de
locuri de muncă nou create

