
Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de 

consiliere/ formare /mentorat /scheme de microgranturi 

Măsura 4: 

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi 
locuri de muncă

Destinat: Unui administrator de grant

din categoria solicitantilor eligibili

Buget alocat: 700.000 EUR



• Calificarea unor persoane prin instruire si curs de formare

• stimulează antreprenoriatul

• creează noi locuri de muncă

A1.    Sustinerea antreprenoriatului

-consiliere/consultanta /mentorat/ formare profesionala

antreprenoriala /sprijin pentru elaborarea planului de afaceri

A2.   Acordarea de micro-granturi 25.000 euro: 

-sprijin post infiintare afacere ex: servicii de contabilitate

primara, servicii financiare, de marketing
•



SCHEMA DE ANTREPRENORIAT – etape

Etapa I – Formare antreprenorială

1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a 

grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programulu deformareantreprenorială

3. Derularea programului de formare antreprenorială

4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

5. Efectuarea de stagii de practică 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

1. Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat 

ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri 

2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul 

proiectului

3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente  implementării planurilor de afaceri 

selectate în cadrul proiectului

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate



• Autoritățile publice locale și unități cu personalitate juridică

• Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă – Furnizori

autorizați de formare profesională

• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale

• Furnizori de servicii sociale acreditați conform legii

• Asociații și fundații

• Organizații sindicale

• Organizații patronale

• Întreprinderi sociale de inserție

• Angajatori

• Camere de comerț și Industrie

• Inspectorate judetene scolare



• suma maximă a micro-grantului 25.000 euro

• angararea a minim 1 persoană

• perioada obligatorie de functionare pe perioada

implementarii proiectului este de 12 luni

• perioada minima de sustenabilitate de la finalizarea

perioadei obligatorii este de 6 luni



CRESTEREA NIVELULUI DE CALIFICARE , AL 

DEPRINDERILOR SI ABILITATILOR PE PIATA 

MUNCII ALE ADULTILOR DIN ZUM

30 PERSOANE 

CRESTEREA PARTICIPARII LA SCHEME 

SPECILALE DE SERVICIIACTIVE DE OCUPARE 

INDIVIDUALIZATE DIN CARE FEMEI, TINERI 

,ROMI

30 PERSOANE 

REDUCEREA NUMARULUI DE PERSOANE 

AFLATE IN RISC DE SARACIE SAU EXCLUZIUNE 

SOCIALA IN RANDUL REZIDENTILOR DIN ZONA 

URBANA MARGINALIZATA 

40 DE PERSOANE 

CRESTEREA OCUPARII IN SECTORUL FORMAL 

IN RANDUL PERSOANELOR DIN ZUM

14 PERSOANE FEMEI

10 PERSOANE TNERI

4 PERSOANE ROMI

IMBUNATATIREA IMAGINII ZONEI LA NIVELUL 

LOCUITORILOR MUNICIPIULUI 

2 PERSOANE 



- DESCRIERE

• In grupul tinta sunt selectate 225 de persoane care beneficiaza în mod direct 

de activitatile proiectului: participare la curs de formare personala,  iar 

persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru a primi ajutor

de minimis vor beneficia de servicii de consiliere si mentorat in vederea

implementarii planurilor de afaceri.



• Autoritățile publice locale și unități cu personalitate juridică

• Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă –

Furnizori autorizați de formare profesională

• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale

• Furnizori de servicii sociale acreditați conform legii

• Asociații și fundații

• Organizații sindicale

• Organizații patronale

• Întreprinderi sociale de inserție

• Angajatori

• Camere de comerț și Industrie

• Inspectorate judetene scolare



Coinanțarea națională % pe tipuri de entitate cu rol de beneficiar/partener

Tipuri de 
regiuni

Cofinanțare
UE %

Cofinanțar
e națională 
% din care:

Persoane juridice de 
drept privat fără scop 
patrimonial

Instituții publice 
finanțate integral din 
venituri proprii sau 
parțial de la bugetul 
de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de 
stat sau bugetele 
fondurilor speciale

Persoane juridice de 
drept privat cu scop
patrimonial

Cofinanțar
e proprie
%

Cofinanțar
e publică 
%

Cofinanțar
e proprie 
%

Cofinanțar
e publică 
%

Cofinanțar
e proprie 
%

Cofinanțar
e publică
%

Regiune
mai
puțin
dezvolta
tă

95 5 0 5 2 3 5 0



„Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii
Europene sau a Guvernului României”

Materialul a fost elaborat de către Ciciovan Nicoleta Marinela, coordonator proiecte POCU al 

GAL PLAIURI SOMEȘENE

cu scopul informarii publicului larg si a potentialilor beneficiari în cadrul

proiectului”Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul !

– Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene”,

Cod MySMIS 2014+: 123789 Fințanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional

Capital Uman

2014 – 2020

https://youtu.be/CuAlj-sYMoI

