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Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile 

sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă 

  

O.S. 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa 

într-o manieră auto-sustenabilă 

 

 (apel nelansat- a fost în consultare publică până pe 20.12.2017; urmează a fi lansat) 

 

 

 

 Prin acest apel de proiecte se urmărește dezvoltarea economiei sociale ce va contribui 

la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea serviciilor locale. 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, prin cooperative, case de ajutor reciproc, asociații sau fundații. În vederea realizării 

obiectivului specific, vor fi susţinute din Fondul Social European înfiinţarea de noi întreprinderi 

sociale și dezvoltarea celor existente, creșterea implicării în furnizarea de servicii pentru 

grupurile vulnerabile, crearea unor reţele de sprijin şi de cooperare, stabilirea de parteneriate, 

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, 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.     

 Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 70.000.000 de euro, fiind dedicat 

exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate. Din această sumă, finantarea FSE este de 

59.500.000 euro, corespunzând unei contributii UE de 85%, iar contribuția națională este de 

10.500.000 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.   

 În cadrul prezentului apel de proiecte, valoarea maximă eligibilă a unui proiect este 

de 3.000.000 euro și este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud 

Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind 

exceptată de la finanțare. Însă, Universitatea din București poate participa în calitate de 

partener, respectând cerințele legate de grupul țintă și cele de regiunile eligibile, întrucât 



parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori de schemă 

pentru entități ale economiei sociale, precum furnizorii de formare profesională autorizaţi 

publici şi privaţi. Conform registrului național al furnizorilor de formare continuă pot fi 

eligibile Facultatea de Fizică, Facultatea de Matematică și Facultatea de Psihologie și 

Științe ale Educației.          

 Durata de implementare a proiectului este de maximum 36 de luni. În cadrul prezentului 

apel de proiecte, grupul țintă al proiectului va fi format din: persoane care doresc să 

înființeze întreprinderi sociale; persoane din întreprinderi sociale nou înființate 

(personal, membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor furnizate de entitățile de economie 

socială). 

 


