21.02.2019
privind demararea proiectului „Dezvoltarea socio-economică a
comunităților prin înființarea de întreprinderi sociale”

Asociația pentru Implementarea Democrației (AID România) implementează, în calitate de
beneficiar/lider de parteneriat, proiectul cu titlul „Dezvoltarea socio-economică a
comunităților prin înființarea de întreprinderi sociale” – cod SMIS 2014+: 128430.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.871.400,00 lei, din care
11.790.690,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European,
prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 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 autosustenabilă.
Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 14 februarie
2019.
Prin implementarea proiectului se urmărește înființarea a 21 de noi întreprinderi sociale
sustenabile în mediul urban și/sau rural din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Est, SudMuntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Vest, respectiv în localități urbane și/sau rurale din
județele Alba, Neamț, Vaslui, Giurgiu, Tulcea, Vâlcea și Arad.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
1. Constituirea în mod transparent și participativ a 21 de întreprinderi sociale în mediul
rural și/sau urban din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Est, Sud-Muntenia, SudEst, Sud-Vest Oltenia și Vest, respectiv în localități urbane și/sau rurale din județele
Alba, Neamț, Vaslui, Giurgiu, Tulcea, Vâlcea și Arad.
2. Atingerea până la sfârșitul proiectului a pragului de rentabilitate de către cele 21 de
întreprinderi sociale nou înființate;
3. Aderarea întreprinderilor sociale dezvoltate în cadrul proiectului la rețelele regionale
de întreprinderi sociale existente.
În acest sens, prin implementarea activităților proiectului, se urmărește atingerea
următoarelor rezultate:

I.
II.

III.

IV.

Informarea publicului cu privire la activitățile și oportunitățile oferite prin proiect și
selectarea grupului țintă: 105 persoane informate cu privire la activitățile și
oportunitățile oferite prin proiect, selectate pentru a face parte din grupul țintă;
Dezvoltarea de competențe antreprenoriale pentru membrii grupului țintă: 1 suport
de curs privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale, elaborat; 105
participanți, membri ai grupului țintă, absolvenți ai programului de formare derulat
în cadrul proiectului și certificați la finalizarea acestuia;
Creșterea numărului de entități de economie socială: 1 metodologie de desfășurare
a concursului de planuri de afaceri, elaborată; 1 concurs de planuri de afaceri
derulat, 21 de planuri de afaceri selectate spre finanțare și 21 de noi întreprinderi
sociale înființate și sprijinite pentru a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă;
Monitorizarea funcționarii și dezvoltării întreprinderilor sociale și crearea de noi
locuri de muncă: 1 metodologie de monitorizare a funcționarii și dezvoltării IS/ISI
înființate, elaborată și implementată; 105 locuri de muncă create în cadrul
entităților de economie socială nou înființate.

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact din partea AID România
este: Alexandru Cumpănașu – Manager proiect, e-mail: contact@aid-romania.org.

