Comunicat de presă privind lansarea proiectului
START în economia socială!
Agrafics Communication SRL, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Addwise European
Expertise SRL anunță lansarea proiectului cu titlul START în economia socială!, cod mysmis
128075, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Schema de
ajutor de minimis “Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.
Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității întreprinderilor de economie
socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă prin creșterea numărului de entitați de economie
socială în regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru și Sud-Est, în vederea stimulării integrării pe piața
forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și a combaterii sărăciei, prin înființarea de
întreprinderi sociale și crearea de noi locuri de muncă.
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 05.12.2019 – 04.12.2022, iar
principalele rezultate preconizate sunt:
-

20 workshop-uri/ seminarii/ conferinte organizate
400 de persoane informate cu privire la activitățile proiectului
105 persoane selectate în grupul țintă
7 cursuri de formare antreprenorială specifică și 7 cursuri de dezvoltare a capacității și
abilităților în domenii relevante, în vederea înființării de întreprinderi sociale organizate
105 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială, cu competențe
îmbunătățite în domeniul antreprenoriatului social
1 concurs de planuri de afaceri organizat la nivelul celor 4 regiuni de implementare
25 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare
25 de persoane care beneficiază de servicii personalizate de consiliere pentru înființarea de
întreprinderi sociale
25 de întreprinderi sociale înființate și funcționale
Minim 100 de de persoane angajate în cadrul întreprinderilor de economie socială înființate
1 analiza a economiei sociale la nivel regional elaborată

Grupul țintă al proiectului va fi format din: persoane care doresc să infiinteze o întreprindere
de economie socială într-una din cele 4 regiuni de implementare, au domiciliul intr-una din cele 4 regiuni
de implementare, au minim studii liceale finalizate, nu fac parte din categoria tinerilor NEETS
(persoane cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu
au un loc de muncă)
Valoarea totală eligibilă a proiectului este în sumă de 13.800.418,28 lei, din care valoarea
eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT = 11.560.933,49 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din
bugetul național = 2.040.164,63 lei și valoarea cofinanțării eligibile a partenerilor = 199.320,16 lei.
Informatii suplimentare privind proiectul:
Agrafics Communication S.R.L. – 0753.604.000; implementare@agrafics.ro
Addwise European Expertise S.R.L. – 0733.973.916; recrutaregt.start@gmail.com
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