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Proiectul I.S.P.I. – Intreprinderi sustenabile pentru incluziune, cod MySMIS 128456, 
este cofinantat in cadrul Programului Operational Capital Uman, prin Fondul Social 
European. Proiectul se implementeaza in regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, 
Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est. 

Proiectul este implementat de Agrafics Communication SRL, in calitate de beneficiar, 
in parteneriat cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. 

Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitatii intreprinderilor de 
economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila prin cresterea 
numarului de entitati de economie sociala in regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, 
Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est, in vederea stimularii integrarii pe piata 
fortei de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile si a combaterii saraciei prin 
infiintarea de intreprinderi sociale si crearea de noi locuri de munca. 

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin 
furnizarea unui program de formare antreprenoriala specifica si dezvoltarea 
cunostintelor si competentelor relevante pentru un numar de 105 persoane, in scopul 
infiintarii si functionarii a 25 de intreprinderi sociale si a crearii de minim 100 de noi 
locuri de munca durabile si de calitate in regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, 
Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est. 

Prin toate aceste masuri, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung si anume 
acela de a contribui la dezvoltarea durabila a regiunilor Nord-Est, Nord-Vest, Vest, 
Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est prin infiintarea si functionarea a 25 
de intreprinderi sociale cu minim 100 de locuri de munca nou create, care vor contribui 
concret la dezvoltarea comunitatilor locale prin crearea de noi locuri de munca, 
implicarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile in activitati cu caracter social 
si economic, facilitand accesul acestora la resursele si serviciile comuntatii la 6 luni dupa 
terminarea sprijinului. 
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Principalele rezultate preconizate: 

• 105 persoane selectate in grupul tinta in vederea participarii la cursurile de formare 
antreprenoriala specifica; 

• 7 cursuri de formare antreprenoriala specifica organizate; 
•  7 cursuri de dezvoltare a capacitatii si abilitatilor in domenii relevante, membre ale 

grupului tinta in vederea infiintarii de intreprinderi sociale organizate; 
• 105 persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere social, membre ale 

grupului tinta, cu competente imbunatatite in domeniul antreprenoriatului social 
•  105 persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere social, membre ale 

grupului tinta, cu competente imbunatatite in domenii relevante pentru 
antreprenoriatul social; 

• 1 concurs de evaluare si selectie planuri de afaceri organizat la nivelul tuturor 
regiunilor de implementare; 

• 25 de planuri de afaceri selectate pentru finantare; 
• 25 de intreprinderi sociale infiintate si functionale; 
• minim 100 de persoane angajate in cadrul intreprinderilor de economie sociala 

infiintate; 
• 1 analiza a economiei sociale la nivel regional elaborata; 

 
Telefon: 0758406000 
email: proiect.ispi@gmail.com 
website: www.agrafics.ro 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a 
Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 

 

 

 

 

  

 

 


