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Sesiune de informare la Tulcea, 17.08.2020 ora 13, 

în cadul proiectului „O șansă pentru Economia Socială!” 

 
 

În data de 17 August 2020, ora 13, în localitatea Tulcea, Strada Isaccei 2, se va desfășura 

sesiunea de informare organizată în cadrul proiectului POCU/449/4/16/127540 „O șansă pen-

tru Economia Socială!”, proiect implementat de Asociația pentru Implicare Socială și Dezvol-

tare Durabilă, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația Hermes București, Asociația My 

Community și Asociația Next Level, în calitate de parteneri. 

 

În cadrul sesiunii, publicul va fi informat cu privire la elementele specifice ale proiectului, 

oportunitățile și principalele condiții de a beneficia de acestea conform metodologiilor aprobate 

la nivel de proiect. Vor fi prezentate detaliile programul de formare antreprenorială, competențe 

informatice si schema de ajutor de minimis, evidențiind în același timp avantajele antrepreno-

riatului social și a ocupării pe cont propriu. Participanții vor primi mape conținând broșura in-

formativă privind obiectivele, bugetul, structura grupului țintă și o scurtă descriere a activităților 

de proiect, precum și stick-uri cu Metodologia de informare și selecție a grupului țintă și Metod-

ologia de selecție a planurilor de afaceri. 

Obiectivul sesiunii de informare este de a asigura un acces transparent și nediscriminatoriu la 

procesul de selecție a participanților la programul de formare antreprenorială și de a disemina 

informația către un public cât mai larg, la nivelul întregii regiuni de implementare. 

 

Despre Proiect: 

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, între 20 august 2019 și 02 octombrie 2022, 

are o valoare totală de 11,701,446.09 lei, și este cofinanțat în valoare de 9,946,229.19 din Fon-

dul Social European, Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1 „Sprijin pentru în-

ființarea de întreprinderi sociale”, Axa prioritară “Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, 

Operațiunea “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-

o manieră auto-sustenabilă”. Proiectul are drept obiectiv general, consolidarea capacității în-

treprinderilor de economie socială din regiunile de dezvoltare Sud - Muntenia, Sud - Est și 

Centru, prin înființarea, dezvoltarea și însoțirea într-o manieră autosustenabilă a minim 21 

structuri de economie socială în cadrul celor 3 regiuni. 

 

Materialele informative, metodologiile, informații despre evenimentele și cursurile din proiect 

sunt disponibile pe site-ul proiectului: http://sansa-sociala.ro/ și pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/sansasociala/. Pentru detalii suplimentare puteți contacta echipa de 

proiect la adresa de email:proiect@sansa-sociala.ro. 
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