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Comunicat de presă privind lansarea Proiectului 

Start UP for Change! Acțiuni de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale 

 

Agrafics Communication S.R.L., în calitate de Beneficiar, în  parteneriat 
cu Mondo Consulting & Training S.R.L., anunță lansarea proiectului 
“Start UP for Change! Acțiuni de sprijin pentru înființarea de 
întreprinderi sociale”, ID mySMIS 128457. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea 
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră autosustenabilă crescând numărul de entități de economie 
socială în regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest, Nord-Est, Nord-Vest, 
pentru a stimula integrarea 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. 

Implementarea activităților proiectului va conduce la atingerea 
următoarelor rezultate (selecție): 

 20 de workshop-uri/ seminarii/ conferințe organizate pentru 
informarea publicului, cu 400 persoane participante 

 1 campanie on-line de informare a publicului cu privire la 
acțiunile derulate în cadrul proiectului 

 105 persoane aparținând grupului țintă selectate în vederea 
participării la cursurile de formare antreprenorială specifică 

 7 cursuri de formare antreprenorială specifică organizate 
 7 cursuri de dezvoltare a capacității și abilităților în domenii 

relevante pentru înființarea de întreprinderi sociale organizate 
 105 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere 

socială, membre ale grupului țintă, cu competențe 
îmbunătățite în domeniul antreprenoriatului social 

 105 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere 
socială, membre ale grupului țintă, cu competențe 
îmbunătațite în domenii relevante pentru înființarea de 
întreprinderi sociale 

Valoarea totală 
finanțabilă a 
proiectului: 
13.776.268,46 lei 
 

 

 

 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 
din FSE/ILMT: 
11.541.432,54 lei 
 

 

 

 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 
din bugetul 
național: 
2.036.723,23 lei 
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 105 certificate de absolvire a cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului 
economiei sociale distribuite 

 105 certificate de absolvire a cursurilor de dezvoltare a capacității și abilităților în domenii 
relevante pentru înființarea de întreprinderi sociale distribuite 

 1 concurs de evaluare și selecție a planurilor de afaceri din cele 4 regiuni de implementare 
organizat 

 25 de planuri de afaceri aprobate 
 25 de atestate de întreprindere socială dobândite 
 25 de întreprinderi sociale înființate și funcționale 
 25 de ajutoare de minimis acordate în vederea implementarii planurilor de afaceri aprobate în 

cadrul proiectului 
 minim 100 de persoane angajate în cadrul întreprinderilor de economie socială înființate în 

cadrul proiectului, corespunzător cuantumului ajutorului de minimis oferit 
 1 analiză a economiei sociale la nivel regional elaborată 

 

Durata de implementare a proiectului este de 36  de luni, cu începere din data de 5 decembrie 2019 și 
finalizare la data de 4 decembrie 2022. 

Pentru orice alte informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului, ne puteți contacta, 
utilizând următoarele date de contact: 

 

Website Beneficiar: www.agrafics.ro  
E-mail: proiect128457@gmail.com 
Telefon: 0747.804.000 
Adresă: București, Piața C.A. Rosetti nr. 4 etaj 4, Sector 2 
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