Când?
Perioada de implementare a proiectului este de
36 luni (15 ianuarie 2018 -14 ianuarie 2021).

Pentru cine?
Grupul ţintă al proiectului este format dintr-un
numar de 360 de persoane fizice din următoarele
categorii: şomeri, persoane inactive (studenţi,
persoane casnice, etc.), persoane care au un loc
de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul
creării de noi locuri de muncă
•
Vârsta: minim 18 ani;
•
Studii: minim studii medii
•
Nu au mai beneficiat de servicii similare
(formare antreprenorială si/sau asistenţă
financiară nerambursabilă pentru infiinţarea
unei firme)
•
Au reşedinţa sau domiciliul în Regiunea Sud
Muntenia
•
Intenţionează să înfiinţeze o afacere
nonagricolă în mediul urban
•
Nu pot face parte din grupul ţintă tinerii
NEETs(16-24 ani) (care nu urmeaza nicio
formă de învaţământ şi nici nu au un loc de
muncă)

Cu ce?
Echipa
de
proiect
(resurse
umane
specializate);
ü Resurse materiale:săli de curs, echipamente
birotică / IT, soft evaluare, suport de curs etc.
ü Valoarea totală a proiectului: 8,678,956.83
lei, din care:
- 98.4309% Uniunea Europeană și Guvernul
României;
- 1,5691% contribuție proprie parteneri proiect;
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Ce ne-am propus?
Obiectiv general
Creşterea ocupării prin antreprenoriat, înfiinţare
de întreprinderi cu profil nonagricol în zona
urbană a Regiunii Sud Muntenia şi susţinerea
acestora în vederea dezvoltării afacerilor.

Obiective specifice
1.Creşterea capacităţii individuale pentru 360
beneficiari prin oferirea de cunoştinţe de tip
Know-what (să ştii ce), know-why (să ştii de ce),
know- who (să ştii cine) şi know-how (să ştii cum)
reflectate în serviciile integrate specifice
(informare, evaluare,consultanţă şi sprijin pentru
înfiinţarea afacerii) şi dezvoltarea competenţelor
antreprenoriale pentru 360 persoane prin
participarea la sesiuni de formare profesională.
2. Creşterea gradului de ocupare pentru 72
persoane prin susţinerea înfiinţării a 36
întreprinderi cu profil non-agricol în zone urbane
din Regiunea Sud Muntenia.
3. Monitorizarea celor 36 de întreprinderi
înfiinţate pentru implementarea planurilor de
afaceri selectate în cadrul proiectului, în vederea
dezvoltării afacerilor finanţate.

Activități și rezultate principale
ETAPA I – FORMARE ANTREPRENORIALĂ
-Informarea publicului –afişe,pliante,campanie
door to door,promovare online
-Selectarea grupului ţintă ce va participa la
cursurile organizate în cadrul programului de
formare antreprenorială- evaluarea abilităţilor
cognitive,
profilului
psihologic,
intereselor
profesionale.
-Derularea
programului
de
formare
antreprenorială – cursuri de iniţiere „Competenţe
antreprenoriale” de 120h (40h teorie,80h practică)
în care se vor realiza Planurile de afaceri.
-Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi
finanţate în cadrul proiectului - Planurile de
afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu pentru
selectarea a 36 planuri viabile ce vor fi
implementate in Etapa II
-Efectuarea de stagii de Practică – cele 36 de
persoane ale caror planuri de afaceri vor fi
selectate în vederea acordării subvenţiei, vor
participa la stagiu de practică intr-o întreprindere
funcţională a cărei activitate economică face
parte din aceeaşi grupă CAEN cu cea aferentă
planului de afaceri selectat.
ETAPA A II-A – IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE
AFACERI FINANŢATE DIN FONDURI FSE
-Furnizare servicii personalizate de consiliere/
consultanţă/ mentorat – Aceste servicii vor fi
oferite celor 36 de persoane în vederea
implementării
afacerilor,
completând
cunoştinţele/aptitudinile dobândite în cadrul
formării şi stagiilor practice.
-Asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării
întreprinderilor ce vor implementa planurile de
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectuluicele 36 de intreprinderi nou înfiinţate vor avea
sediul social si/sau punctul de lucru în mediul
urban, în regiunea Sud Muntenia.

Se va urmări ca fiecare intreprindere să angajeze
minim 2 persoane- la cel târziu 6 luni de la
semnarea contractului de subvenţie.
-Decontarea de către administratorul schemei de
antreprenoriat a sumelor aferente implementării
planurilor de afaceri selectate în cadrul
proiectului – Fiecare Plan de afacere selectat va fi
susţinut financiar printr-o subvenţie în valoare de
33.400 euro/plan /100% din total cheltuieli
eligibile. Acordarea finanţării se va realiza în baza
contractului de subvenţie: o tranşă iniţială (75%) şi
o tranşă reprezentând diferenţa pâna la valoarea
totală a ajutorului de minimis, dupa ce
beneficiarul face dovada că a realizat în termen
de 12 luni venituri reprezentând minim 30% din
valoarea tranşei iniţiale.
Echipa de proiect va oferi asistenţă pentru
pregatirea documentelor de decontare.
- Monitorizarea de către administratorul schemei
de anteprenoriat a funcţionării şi dezvoltării
afacerilor finanţate – vizează modul de
funcţionare a firmelor, folosirea subvenţiei cu
respectarea strictă a cerinţelor şi fluxurilor
financiare, angajarea a minimum 2 persoane în
cadrul
afacerii
sprijinite
şi
funcţionarea
întreprinderii sprijinite prin contractul de
subvenţie pe o perioadă de minimum 12 luni în
Etapa a II-a ;
ETAPA A III-A – PROGRAM DE MONITORIZARE A
FUNCŢIONĂRII ŞI DEZVOLTĂRII AFACERILOR
FINANŢATE
ÎN
CADRUL
PERIOADEI
DE
SUSTENABILITATE A ACESTORA
Vizează atingerea rezultatelor asumate de cele 36
de firme subvenţionate şi menţinerea locurilor de
muncă nou create pe o perioadă de cel putin 6
luni.

