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Componenţa si structura grupului ţintă

 120 persoane interesate de infiintarea si dezvoltarea unei structuri de
economie sociala

Pentru promovarea principiului egalitătii de şanse şi tratament între
femei şi bărbaţi, in proiect se va urmari ca raportul acestora în cadrul
grupului ţintă sa fie de 50/50 cu o toleranţă de ± 10%. Asta înseamnă că
din numarul total de 120 de persoane înscrise în grupul ţintă, numărul
femeilor va fi intre 48 şi 72.
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Sud-Muntenia Sud- Vest 

Oltenia

Jud Argeş

Jud Călăraşi

Jud Dâmboviţa

Jud Giurgiu

Jud Ialomiţa

Jud Prahova

Jud Teleorman

Jud Dolj

Jud Gorj

Jud Mehedinţi

Jud Olt

Jud Valcea

Toate persoanele din grupul tinta vor

avea resedinta sau domiciliul in

regiunile de implementare ale

proiectului.

Sunt vizate toate localităţile din judeţ

(atât din mediul urban cât şi rural) în

sensul că orice persoană interesată de

înscrierea în proiect va putea să devină

membru al grupului ţintă indiferent

unde are domiciliul/ reşedinţa în arealul

judeţului.UCB S
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Criterii de eligibilitate a grupului ţintă 

Grupul ţintă al proiectului este format din persoane care îndeplinesc simultan
următoarele criterii:

 au domiciliul sau reşedinţa în regiunea Sud Muntenia sau regiunea Sud Vest Oltenia

 intenţionează să înfiinţeze o întreprindere socială în regiunea Sud Muntenia sau Sud
Vest Oltenia

 au peste 18 ani

 au cel puţin studii medii absolvite

 nu fac parte din categoria Neets (tineri cu vârsta între 16 – 29 ani care nu urmează nici
o formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă).

 se angajează să nu dețină peste 50% participaţii (ex. actiuni, capital social) la alte
întreprinderi la data semnării contractului de subvenție pentru întreprinderea socială
inființată în cadrul proiectului. Angajamentul este exprimat în scris la momentul
înscrierii ingrupul țintă și prevede că, în cazul în care la data semnării contractului de
subvenție membrul grupului țintă este acționar majoritar la o altă firmă va returna
sumele cheltuite in beneficiul său in cadrul proiectului.
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❑ Informarea si selecţia grupului tinta se fac in lunile noiembrie - august ale proiectului, în
cadrul activităţii A.2. şi au următoarele secvenţe de desfăşurare:

➢ Informarea publicului în vederea selecţiei grupului ţintă (noiembrie 2019 – august
2020), subactivitatea A.2.1. Aceasta activitate va fi desfasurata de 2 experti de
informare regionali care in lunile noiembrie – februarie vor pregati materialele de
informare online si offline. Din luna februarie va incepe campania de informare si se
vor adauga echipei alti 6 experti de informare judeteni.

➢ Selecţia grupului ţintă (ianuarie – august 2020), subactivitatea A.2.2. Aceasta activitate
va fi desfasurata de un expert selectie grup tinta care in luna ianuarie va pregati
metodologia de selectie si documentele necesare inscrierii.

➢ Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de informare şi selecţie a grupului ţintă cu
accent pe respectarea egalitătii de şanse (noiembrie-august), subactivitatea A.2.3.

❑ Cursurile de antreprenor in economia sociala, manager de intreprindere sociala, comptente
civice si sociale se vor desfasura in cadrul activitatii A.3. Fiecare persoana inscrisa in grupul
tinta va fi repartizata in trei grupe de curs corespunzatoare celor 3 discipline.

❑ Selectia planurilor de afaceri se va desfasura in cadrul activitatii A.4. Un plan de afaceri se
poate depune in intervalul de timp cupris intre inscrierea in grupul tinta a persoanei care l-a
elaborat si o luna de la finalizarea ultimului curs din cele trei pe care le urmeaza fiecare
membru al grupului tinta. Rezultatele selectiei planurilor de afaceri se vor comunica tuturor
membrilor grupului tinta simultan, in luna octombrie 2020.

Calendarul proiectului referitor la procesul de selectie
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Criterii de selecţie a grupului ţintă 

Inscrierea unei persoane in grupul țintă :

❑ Se va face la cererea persoanei respective

❑ Se va face numai daca persoana respectivă:
➢ dovedeste cu acte ca indeplineste criteriile de eligibilitate, respectiv furnizeaza expertului de

selectie grup tinta urmatoarele:

✓ copie conform cu originalul dupa certificatul de nastere
✓ copie conform cu originalul dupa BI/CI,
✓ copie după certificatul de casatorie, daca exista diferente de nume pe actele depuse,
✓ acte doveditoare pentru statutul pe piata muncii

(lista actelor care trebuie aduse original/in copie conform cu originalul se gaseste in modelul de
declaratie pe propria raspundere, anexa la prezenta metodologie)

➢ isi asuma obligatiile si responsabilitățile minime prevazute in cererea de inscriere si declaratia
pe propria raspundere, anexe la prezenta metodologie

Persoana care dorește să se înscrie în grupul tinta trebuie sa inteleaga că în cadrul proiectului va
beneficia gratuit de cursuri de antreprenor în economia sociala, manager de întreprindere sociala,
competente civice si sociale, dar scopul proiectului nu este oferirea de cursuri, ci infiintarea si
dezvoltarea de intreprinderi sociale.
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Criterii de selecţie a grupului ţintă 

7

Scopul final al proiectului este ca membrii grupului tinta sa infiinteze intreprinderi sociale sustenabile, asa
ca fiecare persoana care doreste sa se inscrie trebuie sa arate ca:

❑ poate sa infiinteze/acrediteze o intreprindere sociala conform Legii 219/2015, respectiv ca are
sustinerea a inca cel putin 4 persoane impreuna cu care va elabora planul de afaceri si ulterior, daca
planul este aprobat, va deveni actionar/asociat. Toate cele 5 persoane trebuie vor trebui sa fie membre
ale grupului tinta iar inscrierea se va face simultan pentru toti cei 5 viitori parteneri.

❑ are cunostinte minime privind definirea unei intreprinderi sociale, o viziune sociala si un plan de
afaceri care sa sustina financiar misiunea sociala. Dovada indeplinirii acestei cerinte se va face prin
completarea unui chestionar, inainte de inscrierea propriu zisa. Completarea se va face in fata
expertului de selectie grup tinta, impreuna cu ceilalti 4 viitori parteneri. Punctajul va fi unitar pentru
tot grupul de 5 persoane deoarece, la fiecare intrebare, se va lua in considerare cel mai bun raspuns din
cele 5. Punctajul minim pentru inscrierea in grupul tinta este 70.

❑ In procesul de selectie a grupului tinta se va aplica principiul primul venit - primul servit astfel:

❑ Inscrierea in grupul tinta se va face cronologic (lunar) astfel incat este posibil ca intr-o luna
punctajul de inscriere pentru o persoana sa fie de 70 puncte, iar in alta luna punctajul de inscriere
sa fie mai mare de 70 puncte

❑ numarul de locuri este limitat, astfel incat in ultimele luni de selectie numarul celor inscrisi se va
limita exclusiv la numarul de locuri disponibile. Departajarea se va face in functie de punctaj. In
cazul in care doua sau mai multe grupuri obtin acelasi punctaj, criteriul de departajare va fi
punctajul cumulat de la intrebarile n5. 11 si 14 din chestionarul de inscriere.
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Procesul de selecţie a grupului ţintă

Notiuni de baza:

Procesul de selectie a grupului tinta se va desfasura in mod continuu, incepand din februarie pana la
data de 31 august 2020.

Se vor inscrie in grupul tinta doar persoanele care au cel putin 4 asociati cu care impartasesc aceeasi
viziune sociala si idee de afaceri. Inscrierea in grupul tinta se va face simultan pentru toti cei 5 viitori
asociati.

In cazul in care o persoana doreste sa se inscrie in grupul tinta dar nu are 4 asociati, aceasta va fi
trecuta pe o lista de asteptare, alaturi de alte asemenea persoane. Facilitatorul, unul dintre expertii
angajati in proiect, va mentine legatura cu persoanele aflate pe lista de asteptare, facand posibil
schimbul de idei, de experiente, astfel incat sa se formeze cat mai multe grupuri de 5.

Numarul 5 provine din Legea 219/2015 si este numarul minim de asociati necesar pentru infiintarea
unei intreprinderi sociale.

Inscrierea in Registrul de grup tinta se va face, atat cu respectarea principiului “primul venit, primul
servit”, cat si cu respectarea criteriilor de eligibilitate si de selectie, in limita locurilor disponibile.

Pentru o distributie echitabila din punct de vedere geografic se va urma inscrierea in grupul tinta a 60
de persoane din regiunea Sud Muntenia si 60 de persoane din regiunea Sud Vest Oltenia
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Notiuni de baza:

Principiul “primul venit, primul servit” se va aplica in mod concret in cazul
persoanelor care isi exprima interesul pentru inscrierea in grupul tinta. Acestea vor fi
contactate telefonic de expertul de selectie grup tinta, in ordinea cronologica in care
si-au exprimat interesul. Expertul de selectie grup tinta va verifica telefonic daca
fiecare persoana respecta criteriile de eligibilitate, daca are o ideea de misiune
sociala, o idee de activitate economica si daca are cel putin 4 sustinatori care sa devina
membri ai grupului tinta si, ulterior, asociati in intreprinderea sociala. Programarea
ulterioara a intalnirilor cu persoanele interesate nu va mai respecta criteriul “primul
venit primul servit” ci va fi in functie de programul celor 6 (cei 5 viitori asociati ai
intreprinderii sociale si expert).

Principiul “primul venit – primul servit” nu se aplica persoanelor:

✓ care nu obtin cel putin 70 de puncte la chestionarul de inscriere

✓ care nu aduc toate actele necesare indeplinirii criteriilor de eligibilitate. Cererile
de inscriere ale acestor persoane vor fi respinse.

Procesul de selecţie a grupului ţintă
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Procesul de selecţie a grupului ţintă

Notiuni de baza:

Pentru inscrierea in grupul tinta (numarul din Registrul de grup tinta) se va lua in

considerare data la care toate persoanele unui grup de 5 aduc toate actele cerute (are

dosarul complet). Partenerii unui grup de 5 vor primi numere consecutive din aceeasi

zi.

Inscrierea in Registrul de grup tinta se va face lunar, in limita locurilor disponibile.

In luna in care numarul persoanelor eligible (care au obtinut peste 70 de puncte la

chestionar) va fi mai mare decat numarul de locuri disponibile, inscrierea se va face in

ordinea punctajului cu conditia ca actele sa fie conforme.

In caz de punctaj egal și daca nu exista locuri disponibile pentru toate grupurile de

cate 5 care au punctaje egale, aceste grupuri se vor departaja în funcție de punctajul

cumulat de la intrebarile nr. 11 si 14 din chestionarul de inscriere.
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Procesul de selecţie a grupului ţintă

Etape ale procesului de selectie:

Intocmirea/actualizarea listei cu persoanele interesate de inscrierea in grupul tinta

Saptamanal, Coordonatorul de informare si selectie grup tinta va prelua datele transmise
de Expertii de informare regionali si Expertii de informare judeteni si va completa lista
persoanelor interesate de inscrierea in proiect.

Coordonatorul de informare si selectie grup tinta va evalua rezultatele procesului de
informare in vederea selectarii grupului tinta si va transmite lista persoanelor interesate de
inrolare in proiect Expertului de selectie grup tinta.

Lista va contine doar persoane care au confirmat expertilor de informare telefonic,
personal, sau pe mail ca indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie, respectiv
➢ au domiciliul sau resedinta in Sud Muntenia sau Sud Vest Oltenia
➢ au implinit 18 ani
➢ au studii medii
➢ au cel putin 4 asociati alaturi de care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala

si acesti asociati vor sa se inscrie in grupul tinta
➢ stiu ce inseamna o intreprindere sociala (notiuni minimale din legea 219/2015),

au o viziune sociala si o idee de afaceri
➢ au timp si disponibilitate sa participe la cursurile organizate in cadrul proiectului
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Procesul de selecţie a grupului ţintă

Etape ale procesului de selectie:

Intocmirea/actualizarea listei de asteptare

Daca expertul de informare identifica o persoana care declara ca indeplineste toate criteriile

de eligibilitate dar nu are 4 parteneri, o trece pe o lista de asteptare pe care o transmite

Facilitatorului. Acesta va sprijini persoanele din lista de asteptare sa identifice proiecte

sociale si idei de afaceri comune astfel incat sa formeze grupuri de cate 5.

Intalnirea expertului de selectie grup tinta cu persoanele care corespund profilului

In fiecare luna expertul de selectie grup tinta va contacta telefonic persoanele interesate de

inscrierea in proiect si va verifica, inca o data, informatiile furnizate de expertii de informare

si apoi se va intalni personal cu fiecare persoana alaturi de cei 4 parteneri ai sai (cei cu care

intentioneaza sa elaboreze planul de afaceri si, ulterior, daca acest plan se aproba spre

finantare, sa infiinteze intreprinderea sociala).

Intalnirea se va desfasura intr-o locatie si la o data stabilita de comun acord.
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Procesul de selecţie a grupului ţintă

Etape ale procesului de selectie:

Completarea chestionarului de inscriere

In timpul intalnirii cu un grup format din 5 persoane care doresc sa se inscrie in

grupul tinta si au un proiect social si o idee de afacere comuna, Expertul de selectie

grup tinta le va explica acestora formalitatile care trebuie parcurse in procesul de

inscriere in grupul tinta, drepturile si obligatiile pe care le vor avea dupa inscriere.

Totodata, va prezenta persoanelor care doresc sa se inscriere:

▪ Chestionarul de înscriere (anexa 1),

▪ Cererea de inscriere (anexa 2) in proiectul „UCB sustine

antreprenoriatul social”, cerere care cuprinde si acordul GDPR

si le va ruga sa le completeze in timpul intalnirii, supraveghind procesul.
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Etapele procesului de selectie:

Completarea chestionarului de inscriere

Fiecare persoană interesată de înscrierea în grupul ţintă va trebui să prezinte in chestionarul

de inscriere o idee de intreprindere sociala:

❖ misiunea socială

❖ o problemă socială a carei rezolvare o constituie misiunea socială a 

întreprinderii

❖ activitatea economică a întreprinderii

❖ notiuni minime privind reglementarile legale ale unei intreprinderi sociale 

Este firesc ca membrii unei echipe de 5 persoane sa dea raspunsuri asemanatoare. 

Ideea de întreprindere socială prezentată de o persoană la înscrierea în grupul ţintă poate fi

îmbunătăţită sau schimbată radical în urma absolvirii cursurilor de antreprenor în economia

socială şi manager de întreprindere socială. Schimbarea radicala a ideii initiale va trebui sa

fie motivata la depunerea planului de afaceri, in vederea selectiei pentru acordarea ajutorului

de minimis. De asemenea, daca schimbarea ideii de intreprindere sociala face ca o persoana

sa iasa din grupul de 5 asociati, aceasta va trebui sa isi gaseasca alt grup.

Procesul de selecţie a grupului ţintă
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Procesul de selecţie a grupului ţintă

Etape ale procesului de selectie:

Evaluarea chestionarului de inscriere

Chestionarul de inscriere si Cererea de inscriere in proiect, vor fi transmise catre

Coordonatorul de informare si selectie grup tinta, care va evalua raspunsurile la

intrebarile din chestionar si va redacta un punctaj motivat. Fiecarei persoane care a

completat un chestionar i se vor transmite punctajul si grila de evaluare.

15

✓ Evaluarea Chestionarelor de inscriere in grupul tinta se va face intr-un termen

de maxim 10 zile lucratoare, incepand cu ziua in care toate chestioanarele unui

grup de 5 asociati sunt completate.

✓ Toti membrii unei echipe (5 persoane care doresc sa infiinteze o intreprindere

de economie sociala si care doresc sa se inscrie in proiect), vor lua o singura

nota, deoarece pentru fiecare intrebare din chestionar se va lua in considerare

cea mai buna nota primita de oricare din cei 5 membri ai echipei.
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Procesul de selecţie a grupului ţintă

Punctajul minim este 70. Persoanele care obtin sub 70 de puncte nu vor fi inscrise in

grupul tinta, deoarece nu se pot înscrie în grupul ţintă persoane care nu au nici o viziune

socială, nici o idee de întreprindere socială.

✓ Lista solicitantilor care obtin in urma evaluarii punctajul minim de 70 de puncte, se

completeaza si se transmite catre Expertul de selectie grup tinta, la finalul evaluarii. In

functie de numarul persoanelor inscrise in luni diferite si de gradul lor de pregatire, intr-o

luna punctajul mimim poate fi 70, in luna urmatoare 80.

✓ In luna in care numarul celor care au obtinut peste 70 de puncte va fi mai mare decat

numarul locurilor ramase disponibile, la punctaje egale departajarea se va face in functie

de media la raspunsurile 11 si 14.
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Etape ale procesului de selectie:

Evaluarea chestionarului Punctajul mimim pentru inscrierea in grupul tinta
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Procesul de selecţie a grupului ţintă

Etape ale procesului de selectie:

Evaluarea chestionarului de inscriere – contestarea punctajului

Orice persoana poate contesta punctajul obtinut, in termen de 5 zile lucratoare de la
primirea rezultatului. Termenul exclude ziua in care a fost primit rezultatul si se poate
stabili prin data primirii mailului/sms-ului/hartiei prin curier/posta.

Contestatia se depune pe mailul proiectului, in atentia managerului de proiect,
argumentata. Managerul va emite un raspuns in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea
contestatiei. Daca managerul va considera necesar, va invita contestatarul la un interviu
pentru sustinerea punctului de vedere. Interviul va fi inregistrat. In cazul sustinerii unui
interviu, termenul de 5 zile curge de la data acestuia.
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Procesul de selecţie a grupului ţintă

Etapele procesului de selectie

. Depunerea documentelor de inscriere (care dovedesc eligibilitatea)

Dupa ce expertii de informare vor aduce la cunostinta persoanelor al caror Chestionar de
inscriere a fost evaluat, statutul lor in cadrul proiectului (respectiv Selectat in grupul tinta/
Respins), Expertul de selectie grup tinta se va intalni cu pesoanele selectate intr-o locatie
stabilita de comun acord. Pentru pregatirea acestei intalniri, Expertul de selectie grup tinta
va comunica fiecarei persoane documentele necesare pentru inscriere:

 Copie a Certificatului de nastere

 Copie a Certificatului de casatorie (in situatia in care numele este schimbat
in documentele prezentate)

 Copie a Adeverintei/ Diplomei de studii

 Copie a Cartii de Identitate

 Act doveditor in original din care sa rezulte statutul pe piata muncii 
(declaratie pe proprie raspundere, in situatia in care nu au un statut oficial)

Toate copiile vor purta mentiunea conform cu originalul si semnatura titularului.
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Procesul de selecţie a grupului ţintă

In timpul întâlnirii dintre Expertul de selectie grup tinta si solicitanti, vor fi

completate urmatoarele:

➢ Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul nu face parte din

grupul tinta al unui alt proiect finantat in cadrul acestui apel

POCU (“Sprijin pentru infiintarea intreprinderilor sociale”

AP4/PI9.v/OS 4.16), si ca nu are/nu va avea calitatea de asociat

majoritar in structura altor intreprinderi, la momentul semnarii

contractului de finantare. (vezi anexa 3)

➢ Formularul de înregistrare individuală a participanților la

operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (vezi anexa 4)

Dosarele complete ale persoanelor înscrise in grupul țintă vor fi transmise către

Coordonatorul informare si selectie grup tinta.
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Etapele procesului de selectie

. Depunerea documentelor de inscriere (care dovedesc eligibilitatea)

.
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Procesul de selecţie a grupului ţintă

Operarea înscrierilor în Registrul de grup tinta se face de catre Expertul selectie grup tinta

dupa verificarea de catre Coordonatorul informare si selectie grup tinta a corectitudinii

dosarului de inscriere, adica:

a) Criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite

b) Criteriile de selectie sunt îndeplinite

c) Dosarul de înscriere este complet

Pentru asigurarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, raportul dintre aceştia 

va fi 50/50 cu o toleranţă de ± 10%. 

In sprijinul acestei măsuri:

i. se vor face evaluari lunare ale registrului de grup tinta

ii. se vor lua masuri de recalibrare a ţintelor de informare.

Daca raportul va fi puternic dezechilibrat in defavoarea femeilor înca din primele luni, se 

va putea lua masura suspendarii informarii persoanelor de sex masculin pana la atingerea 

unui raport echitabil.
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Lista documentelor necesare pentru inscriere

1. Chestionarul de înscriere completat (anexa 1)

2. Cererea de înscriere (anexa 2)

3. Declarație pe propria raspundere ca solicitantul nu face parte din grupul tinta al unui 
alt proiect finantat in cadrul acestui apel POCU (“Sprijin pentru infiintarea 
intreprinderilor sociale” AP4/PI9.v/OS 4.16) si ca nu va avea calitatea de asociat 
majoritar in structura altor intreprinderi, la momentul semnarii contractului de 
finantare (anexa 3)

4. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 
POCU 2014-2020 (anexa 4)

5. Copie a certificatului de nastere
6. Copie a certificatului de casatorie (in situatia in care numele este schimbat in 

documentele prezentate)
7. Copie a adeverintei/ diplomei de studii.
8. Copie a cartii de identitate
9. Act doveditor din care sa rezulte statutul pe piata muncii (declaratie pe proprie 

raspundere in situatia in care nu au un statut oficial)

Pe fiecare copie se va scrie conform cu originalul si se va semna de catre titular.
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120 de persoane, respectiv toţi membrii grupului ţintă, vor beneficia de:

 Cursuri pentru initierea in urmatoarele domenii: COMPETENTE CIVICE SI SOCIALE, 

ANTREPRENOR IN ECONOMIA SOCIALA, MANAGER DE INTREPRINDERE 

SOCIALA

 sprijin pentru structurarea ideilor de activitati de economie sociala si misiune sociala, in scopul 

elaborarii planurilor de afaceri

 Un proces transparent si echidistant de selectie a planurilor de afaceri.

Membrii grupului ţintă ale caror planuri de afaceri au fost selectate în vederea finanţării vor

beneficia de:

 consiliere personalizată (pentru 105 membrii ai grupului ţintă – numar care reprezintă 5

asociati la fiecare plan de afaceri x 21 de planuri de afaceri caştigătoare);

 subvenţie pentru înființarea unei întreprinderi de economie socială în valoare totală de 462.380

lei

 crearea de retele de sprijin şi parteneriate pentru transfer de bune practici si know-how cu

entităţi de economie socială de la nivel regional, naţional, european

22

Beneficii ale grupului ţintă
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Nevoile şi motivaţiile identificate ale grupului ţintă

Motivaţii:

 conştientizarea faptului că pot beneficia de sprijin prin care să-şi asigure (pentru

sine şi pentru familie) un venit decent şi relativ stabil, cu condiţia ca, direct sau

indirect, să ajute şi alte persoane (beneficiari, colaboratori sau angajaţi);

 conştientizarea faptului că doar prin asociere cu alţii, cedând o parte din timpul pe

care îl au, pot face ceva pentru îmbuntăţirea situaţiei în locul în care trăiesc,

asigurându-şi şi lor o viaţă mai bună;

 decizia de a se focaliza pe satisfacerea unei nevoi sociale este legată de satisfacţia

de a ajuta pe alţii (compasiune, asocierea cu respectul şi recunoştinţa celor ajutaţi,

motivaţii religioase şamd), odată ce nevoile proprii sunt în totalitate sau în mare

parte satisfăcute.

 conştientizarea beneficiilor pe care le au, altele decât cele materiale: caştig de

experientă, relaţii sociale, dobândirea de compeţente noi, imagine/ stimă de sine etc.
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Nevoile şi motivaţiile identificate ale grupului ţintă

In comunicarea directă cu persoanele interesate de înscrierea în proiect, atât

Expertii de informare cât şi Experţii de selecţie a grupului ţintă vor comunica

pachetul de măsuri ce urmează a fi implementate în cadrul proiectului, astfel:

 finanţarea, care satisface nevoia de capital necesar înfiinţarii întreprinderii sociale

 formarea specifică şi consilierea, care satisface nevoia de cunostinţe şi abilităţi

antreprenoriale, adaptate unei pieţe competitive.

 dezvoltarea de parteneriate prin care se satisface nevoia de expertiză şi know-

how, ce urmează a fi transferate către grupul ţintă, de entitati din Romania si UE

cu experienţă şi istoric dovedit în rezolvarea unor probleme ce ţin de economia

socială

 dezvoltarea de reţele de sprijin în care vor fi implicate autorităţi publice locale/

regionale şi companii de success din România, în scopul facilitării acesului la

piaţa.
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Nevoile şi motivaţiile identificate ale grupului ţintă

Nevoi:

 nevoia de pregătire în domeniul antreprenorial şi managerial

 nevoia dobândirii de competenţe civice şi sociale care să faciliteze formarea unei

echipe pentru valorificarea potenţialului existent în societate/ comunităţi – o mare

diversitate de idei, provocări, soluţii;

 nevoia de sprijin pentru a întelege cum se aplică concret noţiuni precum analiza

de piaţă, analiza SWOT, cum se citeşte un bilanţ, cum se elaborează un plan de

afaceri;

 nevoia de consultanţă în afaceri pentru a identifica pieţe pentru desfacerea

produselor/ bunurilor

 nevoia de finanţare, deoarece creditele bancare sunt foarte scumpe, nu există

cultura şi infrastructura de fundraising

 nevoia de integrare, de construire de parteneriate care să unească iniţiativele.
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Informare în vederea selecţiei în grupul ţintă

Campania de informare în vederea selecţiei grupului ţintă va avea două

componente necesare pentru a asigura informarea unui număr de 960 persoane,

pe de o parte şi asigurarea informării fără restricţie şi cu respectarea principiului

egalităţii de şanse:

 în mediul online va fi facilitat accesul la informaţie şi comunicare între persoane

interesate de economia socială, studii, informaţii despre proiect şi modul în care

se pot înscrie în proiect prin: bannere difuzate prin Google AdWords şi

FacebookAds, landingpage şi pagina de facebook a proiectului.

 în teritoriu, respectiv în fiecare judeţ din regiunea Sud Muntenia şi regiunea Sud

Vest Oltenia, va fi realizat un afiş cu informaţii cheie despre proiect, postat în

puncte strategice. De asemenea, va fi distribuit persoanelor interesate un leaflet.

In fiecare judeţ va exista un expert de informare judeţean care se va întalni

personal cu cetăţenii interesaţi de înscrierea în proiect, pentru a le raspunde la

întrebări.
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Informare în vederea selecţiei în grupul ţintă

Orice persoana interesata sa afle informatii despre proiect, obligatiile si
beneficiile pe care le poate avea inscriindu-se in grupul tinta al acestuia, va
primi informatii detaliate de la Expertul de informare regional.

Expertul informare regional raspunde la intrebarile/problemele persoanelor
interesate de inscrierea in grupul tinta al proiectului, intrebari si probleme
expuse pe mailul proiectului sau pe forum.

Contacteaza telefonic persoanele care au solicitat informatii suplimentare
prin intermediul landing page-ul, pagina de Facebook a proiectului si/sau
prin email.

Saptamanal, acesta transmite Coordonatorului de informare si selectie grup
tinta, lista persoanelor interesate sa se inscrie in proiect.

La cererea persoanei interesate, Expertul de informare judetean, se va intalni
cu aceasta, intr-o locatie si la o data stabilita de comun acord.

In timpul informarii se va pune accent pe importanta inscrierii in proiect
impreuna cu inca 4 persoane (acestia constituind grupul de 5 care doresc
Sa infiinteze impreuna o intreprindere de economie sociala). De
asemenea, vor fi detaliate informatii cu privire la criteriile de eligibilitate
si selectie in grupul tinta.
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Informare în vederea selecţiei în grupul ţintă

In situatia in care un grup de 5 care doresc sa infiinteze impreuna o intreprindere de

economie sociala, isi exprima interesul de a se inscrie in grupul tinta al proiectului,

acestia vor fi inscrisi pe o lista care este transmisa saptamanal Coordonatorului de

informare si selectie grup tinta.

In situatia in care una, sau mai multe persoane doresc sa se inscrie in grupul tinta

al proiectului, insa nu si-au identificat inca asociatii/ partenerii, acestia vor fi

inscrisi pe o lista de comunicare intre persoanele interesate de implicarea in

economia sociala.

Lista de comunicare este transmisa catre Facilitatorii planuri de afaceri, care vor

asigura comunicarea intre membrii grupului tinta si colaborarea intre acestia in cazul

in care au idei sau viziuni comune.
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