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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa
într-o manieră auto-sustenabilă
EXPLICAŢIILE TERMENILOR:
„Economia socială”: reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al
căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și / sau interesele personale
nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și / sau
producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și / sau execuția de lucrări.
Sursa: Legea nr. 219/2015 privind economia socială (text publicat în M.Of. al României, în vigoare de la
27 august 2015)
„Întreprindere socială”: orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul
economiei sociale. Întreprinderile sociale pot fi:
- societăţile cooperative de gradul 1, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei, republicată;
- cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea
227/2007, cu modificările și completările ulterioare;
- asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea 246/2005, cu modificările și
completările ulterioare;
- casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul
juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor și al uniunilor acestora, republicată;
- casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii 540/2002
privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările și completările ulterioare;
- societățile agricole, care funcționează în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme
de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
- orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înființare și
organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în Legea nr. 219/2015 privind
economia socială;
Sursa: Legea nr. 219/2015 privind economia socială (text publicat în M.Of. al României, în vigoare de la
27 august 2015)
0

În vederea realizării obiectivului specific, vor fi susţinute din Fondul Social European următoarele tipuri
de acţiuni:
- Sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale și dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea
de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru înființare cât și a granturilor pentru dezvoltare;
- Crearea şi consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanţi de pe piaţa muncii, din sistemul de
învăţământ/de asistenţă medicală/de asistență socială/servicii de ocupare sau din administraţia
locală/centrală în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile;
- Crearea unor reţele de sprijin şi de cooperare, stabilirea de parteneriate, pentru diseminarea de bune
practici și informații, activităţi de consolidare a capacităţiişi transferul de know-how cu alte comunităţişi
cu actorii relevanţi la nivel de ţară sau din alte State Membre;
- Accesibilizarea locurilor de muncă în vederea desfăşurării activităţii în cadrul întreprinderilor sociale de
inserţie;
- Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaștere a sectorului și îmbunătățirea vizibilității
economiei sociale - inclusiv inițiative de promovare a mărcii sociale și de conștientizare a formelor
specifice de acțiune ale economiei sociale;
- Dezvoltarea unor soluții de finanţare avantajoase pentru finanțare de tip seed dedicate întreprinderilor
sociale, finanțare participativă pentru portofolii de intreprinderi aflate în faza de start-up – crowdfunding, atragerea de donatori, investitori şi alţi parteneri

Obiectiv:
Obiectivul acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi
sociale.
Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, SudMuntenia,
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare.
Partneriat /Administratorul schemei (si parteneri max 3 per proiect):
Acordul de parteneriat. Procedura de selecție parteneri.
Activitati obligatorii
A Etapa I Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale - Durata Activitate A = 12 luni
B Etapa II Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea functionarii intreprinderilor sociale
 Firmele infiintate trebuie sa functioneze 18 luni de la obtinerea atestatului, la care se adauga in 6 luni de
sustenabilitate.

Durata Activitate B = 24 luni
C Activitatea privind comunicarea si publicitatea proiectului
Durata Activitate C = 36 luni (nu este continua)
D Activitatea privind managementul proiectului si a schemei de granturi
Durata Activitate D = 36 luni (nu este continua)
Gantt
Activitatile
Activitate A
Activitate B
Activitate C
1

An 1

An 2

An 3

Activitate D

Buget estimativ grosier (obligatoriu 70% grant)
Asistenta tehnica / Administrarea proiectului (acesta include toate
activitatile fara schema de granturi)
Schema de granturi
- 10 intreprinderi a 55.001 - 70.000 eur (cu cate 3 locuri de munca)
- 9 intreprinderi a 70.001 – 85.000 eur (cu cate 4 locuri de munca)
- 5 intreprinderi a 85.001 - 100.000 eur (cu cate 5 locuri de munca)
24 de IS
TOTAL max

Locuri de munca
- 10 intreprinderi a 55.001 - 70.000 eur (cu cate 3 locuri de munca)
- 9 intreprinderi a 70.001 – 85.000 eur (cu cate 4 locuri de munca)
- 5 intreprinderi a 85.001 - 100.000 eur (cu cate 5 locuri de munca)
TOTAL

900.000 eur
2.100.000 eur
700.000 eur
900.000 eur
500.000 eur
3.000.000 eur

30
36
25
91

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în
conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept privat,
prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și
funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:
activitatea desfășurată are scop social;
respectă principiile economiei sociale;
respectă următoarele criterii:
o acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
o alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
o se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe
întreprinderi sociale;
o aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare
echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.
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