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Primăria
Municipiului
Botoșani

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Sprijin pentru înființarea
de întreprinderi sociale

Titlul proiectului: ”NESES - „Start-up social 
Nord Est !” – antreprenoriat social sustenabil în 
regiunea Nord-Est”

Proiectul propune:

ź Conștientizarea publicului cu privire la rolul, 
importanță și oportunitățile oferite de 
antreprenoriatul social

ź Organizarea și derularea de cursuri pentru 
viitorii antreprenori sociali

ź Sprijin personalizat pentru înființarea și 
dezvoltarea intreprinderii sociale

ź Accesul la o finanțare nerambursabilă 
consistentă

ź Sprijinirea grupului țintă prin HelpDesk

ź Crearea unui centru de resurse online

ź Valorificarea expertizei, experienței

    și schimbului de bune practici din

    domeniul antreprenorial

Contract de finanțare: POCU/449/4/16/128520

Valoarea contractului de finanțare nr.  POCU/449/4/16/128520

este de 13.869.022,23 lei din care:

- valoare eligibilă nerambursabilă din FSE - 11.730.892,48 lei 

- valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national – 2.050.384,22 lei

- valoare co-finanțare eligibilă - 87.745,53 lei 

BENEFICIAR

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Str. Săvenilor nr.12, Botoșani,

E-mail: dasbotosani@yahoo.com
Telefon: 0231-583230

Fax: 0231-529755

PARTENER 1

SC LOCATIVA SA
str. Calea Națională nr.70, Botoșani,

E-mail: , economic@locativa.ro
office@locativa.ro

Telefon: 0231-532273

PARTENER 2

Asociația PARTENER - Grupul de Inițiativă 
pentru Dezvoltarea Locală Iași
Str.Bld. Carol I nr.4,Corp A Iași

 E-mail: secretariat@asociatia-pertener.ro
Telefon: 0232-217884

Fax: 0232-270502

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Editorul materialului:
Direcția de Asistență Socială Botoșani

Data publicării: noiembrie 2019
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 

obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.

Rezultate așteptate:

R1. Creșterea numărului de persoane din RNE care 

devin informate și conștientizate cu privire la 

antreprenoriatul social 

R2. Îmbunătățirea competențelor în domeniul 

antreprenoriatului social pentru 102 persoane și 

certificarea unui număr de 97 persoane în 5 domenii de 

competență specifice

R3. Dezvoltarea antreprenoriatului social la nivel 

regional prin înființarea a 21 de entități de economie 

socială

R4. Creșterea numărului de locuri de muncă în RNE prin 

crearea a minim 105 locuri de muncă 

R5. Creșterea cu 21 a numărului de întreprinderi 

sociale sustenabile pe termen lung 

R6. Creșterea numărului de acțiuni de sprijin a 

antreprenoriatului social din RNE, Monitorizare și 

consiliere după înființarea întreprinderii sociale.

R7. Creșterea si diversificarea instrumentelor de 

susținere a spiritului antreprenorial în domeniul 

economiei sociale în RNE prin crearea și furnizarea de 

dispozitive adaptate informării, selecției, lansării și 

implementării ideilor de afaceri

R8. Creșterea numărului de structuri de sprijin a 

antreprenoriatului social în RNE și consolidarea 

acțiunilor deja realizate sau existente

R9. Îmbunătățirea nivelului de cooperare între sectorul 

economiei sociale, mediul de afaceri, al formării 

profesionale și cel al serviciilor de asistență socială în 

sprijinul identificării și transferului de bune practici

R10. Promovarea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de 

vedere al utilizării resurselor la nivelul intreprinderilor 

sociale care vor fi susținute

R11.  Promovarea inovării  sociale la nivelul 

intreprinderilor sociale care vor fi susținute

R12.  Promovarea nediscriminări i  la nivelul 

intreprinderilor sociale care vor fi susținute.
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Obiectivul general al proiectului:
Sprijinirea de inițiative antreprenoriale sociale 

sustenabile în regiunea Nord Est, în vederea facilitării 

accesului la ocupare a forței de muncă. 

Obiective specifice:

 OS1: Creșterea nivelului de informare și 

conștientizare în vederea încurajării antreprenoriatului 

social la nivelul Regiunii Nord Est, prin acțiuni de 

informare.

 OS2: Dezvoltarea competențelor cheie necesare 

pentru înființarea unei întreprinderi sociale în rândul a 

102 persoane  fizice din Regiunea Nord Est care doresc 

să înființeze întreprinderi sociale, prin activități de 

formare profesionala antreprenorială specifice 

economiei sociale. 

 OS3: Sprijinirea creării și dezvoltării a 21 de 

întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de 

inserție, precum și a 105 noi locuri de munca, prin 

acordarea de sprijin financiar si furnizarea de servicii 

personalizate de consiliere adresate persoanelor din 

Regiunea Nord Est care intenționează să înființeze 

întreprinderi sociale în regiunea Nord Est.

IMPORTANT

Potrivit Legii nr.219/2015- privind economia socială 

întreprinderile de economie socială pot fi:

 a) societăţile cooperative de gradul I;

 b) cooperativele de credit;

 c) asociaţiile şi fundaţiile;

 d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;

 e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;

 f) societăţile agricole;

 g) orice alte categorii de persoane juridice care 

prin actele de înființare și funcționare demonstrează 

faptul că activitatea desfășurată are scop social, 

respectă principiile prevăzute la art.4 din lege , precum 

și criteriile prevăzute la art.8 alin(4) din lege.

 h)federațiile și uniunile persoanelor juridice 

prevăzute mai sus.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin 

dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în 

conformitate cu Legea nr.219/2015- privind economia 

socială.

 La data semnării contractului de subvenție 

persoanele fizice  care înființează afaceri nu trebuie să 

aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor 

întreprinderi.

Activitățile care fac obiectul proiectului sunt 

structurate în două etape:

Etapa I - Sprijin pentru înființarea de noi 

întreprinderi sociale (10.2019 – 09.2020)

ź Informarea publicului cu privire la acțiunile 

derulate în cadrul proiectului

ź Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile 

de sprijin organizate

ź Derularea de programe de formare antreprenorială 

specifice pentru 102 persoane

ź Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării 

de întreprinderi sociale

ź Selectarea a 21 de planuri de afaceri ce vor fi 

finanțate în cadrul proiectului.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor

de afaceri și monitorizarea funcționării 

întreprinderilor sociale (10.2020–09.2022)

ź Furnizarea de servicii personalizate de consiliere 

ulterior finalizării procesului de selecție a 

planurilor de afaceri

ź Asigurarea înființării și demarării funcționării a 21 

întreprinderi sociale ce vor implementa planurile de 

afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

ź Decontarea sumelor aferente implementării celor 21 

planuri de afaceri selectate în cadrul proiectului

ź Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor 

finanțate

 Se acordă valoarea maximă a ajutorului de 

minimis, de 100.000 euro, beneficiarilor care 

angajează 5 persoane în cadrul întreprinderii sociale 

nou înființate, cel târziu la 3 luni de la semnarea 

contractului de subvenție.  


	Page 1
	Page 2

