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Titlul proiectului: Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderii cu
profil non-agricol din Regiunea Sud - Vest Oltenia
Descrierea generală a proiectului
Centru European pentru Promovarea și Integrarea Romilor (CEPIR), împreună cu
partenerul Asociația pentru Educație și Civism (AEC), derulează în perioada 05.02.2018
– 04.02.2021, proiectul „Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderii
cu profil non-agricol din Regiunea Sud - Vest Oltenia”.
Scopul proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia prin stimularea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale în rândul persoanelor
fizice care intenționează să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen mediu și lung la nivelul grupului țintă prin
promovarea antreprenoriatului ca o alternativă viabilă de carieră, respectiv prin
creșterea gradului de ocupare în rândul grupului țintă, persoane fizice cu vârsta peste
18 ani care intenționează să deschidă o afacere (șomeri, inactivi, persoane care au un
loc de muncă și înființează o afacere în vederea creării de noi locuri de muncă).
Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării prin înființarea și susținerea a
54 de întreprinderi cu profil non agricol din zona urbană, din regiunea de dezvoltare Sud
- Vest Oltenia.
Obiective specifice care vor contribui la atingerea obiectivului general sunt:
➢ OBIECTIVUL SPECIFIC 1 AL PROIECTULUI (OS1): Dezvoltarea competenţelor
necesare în vederea demarării unei afaceri pentru 320 de persoane (4S11) cu
vârsta peste 18 ani, domiciliate/rezidente într-unul din cele cinci judeţe
componente ale Regiunii de Dezvoltare Sud Vest Oltenia (Dolj, Vâlcea,
Mehedinţi, Gorj şi Olt).

➢ OBIECTIVULSPECIFIC 2 AL PROIECTULUI (OS2): Creşterea numărului de
întreprinderi nou înfiinţate şi a locurilor de muncă prin susţinerea înfiinţării şi
dezvoltării a 54 de întreprinderi (4S10) în regiunea de dezvoltare SV Oltenia de
către persoanele fizice care intenţionează să înfiinţeze o afacere (şomeri,
inactivi, persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere) în scopul
creării de noi locuri de muncă (108 locuri noi de muncă – 4S9).
➢ OBIECTIVULSPECIFIC 3 AL PROIECTULUI (OS3): Asigurarea continuitătii
rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, transferul şi valorificarea bunelor
practici la nivel regional prin elaborarea unui document de susţinere /analiză a
mediului antreprenorial şi a unui Ghid de Bune practici, în Regiunea de
Dezvoltare Sud Vest Oltenia.

Grupul țintă este format din:
➢ Şomeri;
➢ Persoane inactive (persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se
încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj);
➢ Persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de
noi locuri de munca, persoanele care desfăşoară o activitate independenta,
inclusiv persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale şi membrii
întreprinderilor familiale .
Activitaţi planificate
Activitatea 1 (A.1): Managementul Proiectului
➢ Subactivitatea A1.1 - Managementul general al proiectului
Activitatea 2 (A.2) : Achiziţii Necesare Implementării Proiectului
➢ Subactivitatea A2.1: Achiziţii Necesare Implementării Proiectului
Activitatea 3 (A.3) - Promovarea Programului de Educaţie Antreprenorială,
Informarea potenţialilor participanţi şi Selecţia Grupului Tintă ce va participa la
programele de educaţie antreprenorială
➢ Subactivitatea A3.1 - Organizarea unei campanii de promovare a programului de
de educaţie antreprenorială şi informarea potenţialilor participanţi
➢ Subactivitatea A3.2 - Derularea procesului de selecţie a grupului ţintă ce va
participa la cursurile de antreprenoriat
Activitatea 4 (A.4) : Derularea Programului de Educatie Antreprenoriala
➢ Subactivitatea A4.1 : Derularea Programului de Educatie Antreprenoriala
➢ Subactivitatea A4.2 Selectarea Planurilor de Afaceri
➢ Subactivitatea A4.3 - Efectuarea de Stagii de Practică
Activitatea 5 (A5): Infiintarea si Demararea Intreprinderilor
➢ Subactivitatea A5.1: Servicii Personalizate de Consiliere / Consultanţă/ Mentorat
➢ Subactivitatea A5.2 - Asigurarea Înfiinţării şi Demarării Întreprinderilor

Activitatea 6 (A6): Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate
➢ Subactivitatea A6.1 - Monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate
Rezultate așteptate
Subactivitatea 2.1:
➢ Birou - 8 buc.;
➢ Scaun directorial - 8 buc.;
➢ Corp depozitare - 8 buc.;
➢ Dulap - 8 buc.;
➢ Laptop - 8 buc.;
➢ Server - 1 buc.;
➢ Multifuncţională -1 buc.;
➢ Videoproiector - 1 buc.;
➢ Aparat foto - 1 buc.;
➢ Sistem de operare -8 buc.;
➢ Sistem operare server - 1 buc.;
➢ Software editare documente - 8 buc.;
➢ 36 Rapoarte de expertiză contabilă;
Subactivitatea 3.1:
➢ Anunţ / comunicat de presa - 2 buc.,
➢ Panou temporar - 1 buc.,
➢ Autocolante - 75 buc.,
➢ Placă permanentă -1 buc.,
➢ 5 caravane organizate în reședințe de județ,
➢ 15 caravane organizate în orașe mici,
➢ 1000 pliante,
➢ 10 afișe,
➢ 2 bannere,
➢ 1 roll-up;
Subactivitatea 3.2 :
➢ 400 dosare de candidatura analizate,
➢ 350 interviuri organizate,
➢ 320 persoane selectate grup țintă;
Subactivitatea 4.1 :
➢ 320 de persoane formate în domeniul antreprenorial (4S11);
➢ Cursuri și sesiuni de formare antreprenorială pe durata a 9 luni în cele 5 județe
din regiunea de dezvoltare SV Oltenia;
Subactivitatea 4.2 :
➢ 320 de PA evaluate;
➢ 54 de PA selectate;
Subactivitatea 4.3 :
➢ Efectuarea de Stagii de Practică - 54 de stagii de practică efectuate;

Subactivitatea 5.1 :
➢ 54 de sesiuni de consultanță/mentorat a câte 15 h/participant (antreprenor
selectat pentru implementarea planului de afaceri);
Subactivitatea 5.2 :
➢ 54 de întreprinderi înființate (4S10),
➢ 108 locuri de muncă nou create (4S9),
➢ 54 Subvenții de maxim 33.333,33 euro/ 148.616,65 lei acordate fiecărei
întreprinderi (prin proiect se solicită o sumă mai mică sau egală cu valoarea
maximă admisă pentru valoarea minimă a indicatorului 4S10, calculată conform
formulei din Ghid, și proiectul propune o depăsire a indicatorului 4S10 cu cel
puțin 20%.
➢ Finanțarea a 54 de întreprinderi cu câte 33.333,33 euro în loc de finanțarea a 45
de întreprinderi cu câte 40.000 euro), 1 site de tip târg online de promovare a
întreprinderilor;
Subactivitatea 6.1 :
➢ Monitorizarea functionării și dezvoltării afacerilor finanțate 54 rapoarte de
monitorizare activitate întreprinderi nou înființate -1 Strategie de dezvoltare
antreprenorială a Regiunii Sud-Vest Oltenia.

Indicatori
Indicatori prestabiliţi de rezultat
Denumire indicator
Unitate de măsură
Locuri de muncă create şi existente urmare Nr.
a sprijinului primit de şomeri & inactivi/
persoane angajate la 6 luni după terminarea
sprijinului
IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după
Nr.
terminarea sprijinului
Indicatori prestabiliţi de realizare
Denumire indicator
Persoane care beneficiază de sprijin
Persoane care beneficiază de sprijin, din

Unitate de măsură
Nr.
Nr.

Valoare referință
108

54

Valoare referință
64
32

care: - Angajaţi
Persoane care beneficiază de sprijin, din
care: - someri şi inactivi

Nr.

224

