Dezvoltarea economiei sociale
‐ fisa de prezentare ‐
Denumire
program
Autoritatea
de
management

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007‐2013
AP 6 ‐ „Promovarea incluziunii sociale”, DMI ‐ 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.
Ministerul Fondurilor Europene

Obiective

Obiectiv general: facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societati
incluzive si coezive in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor.
Obiective specifice:
Dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii
generatoare de profit/venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de
excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in structurile economiei sociale
si/sau in economia formala;
Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si
crearea de locuri de munca la nivel regional si local;
Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile
prin infiintarea parteneriatelor public/private in domeniul economiei sociale;
Consolidarea capacitatii structurilor din economia sociala, precum si incurajarea cooperarii intre
organizatii.

Grup tinta
eligibil

1. Persoane din grupuri vulnerabile:
(a) Persoane de etnie roma;
(b) Persoane cu dizabilitati;
(c) Tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului;
(d) Familii care au mai mult de 2 copii si/sau familii monoparentale;
(e) Copii in situatie de risc;
(f) Persoane care au parasit timpuriu scoala;
(g) Victime ale violentei in familie;
(h) Femei (in situatii de risc);
(i) Persoane care traiesc din venitul minim garantat;
(j) Persoane care locuiesc in comunitati izolate;
(k) Victime ale traficului de persoane;
(l) Persoane afectate de boli ocupationale.
2. Lucratori sociali, asistenti personali, asistenti comunitari, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenti
maternali, ingrijitori, personal din institutii rezidentiale;
3. Manageri ai structurilor economiei sociale;
4. Specialisti si formatori implicati in economia sociala.

Beneficiari
eligibili
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Categoriile de beneficiari (solicitanti si parteneri) eligibili in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
1. ONG‐uri;
2. Cooperative;
3. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
4. Furnizori de servicii sociale;
5. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati;
6. Intreprinderi implicate in economia sociala;
7. Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ‐teritoriale).

Activitati
eligibile
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A) Activitati eligibile cu caracter general, care nu creeaza un avantaj economic unei anumite intreprinderi, nu
implica obtinerea de venituri si nu intra sub incidenta ajutorului de minimis.
Activitatile enumerate au ca beneficiari finali persoane fizice care doresc sa isi dezvolte profilul profesional si
abilitatile personale in vederea incadrarii ulterioare pe piata muncii sau a prestarii de activitati din sfera
economiei sociale.
Cheltuielile aferente acestor activitati vor fi incluse in bugetul general al proiectului, dar nu in bugetul alocat
structurilor de economie sociala.
1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat,
orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca;
2. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de
utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate;
3. Activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de
sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri ale economiei sociale si sa
beneficieze de oportunitatile nou create;
4. Dezvoltarea si implementarea programelor de formare a formatorilor care vor activa in domeniul economiei
sociale;
5. Formarea profesionala a personalului furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONG‐uri si voluntari);
6. Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale a imigrantilor,
inclusiv cursuri de limba romana, aspecte legislative etc.;
7. Initiative care sa conduca la diminuarea lipsei de incredere si a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la
combaterea si prevenirea infractionalitatii, prin promovarea activitatilor artistice si culturale, protectia mediului,
conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor;
8. Activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru dezvoltarea economiei sociale;
9. Cercetari, studii si analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii in domeniul economiei sociale,
incluzand aspecte juridice, de reglementare si ale politicilor publice, noi idei de afaceri si abilitati necesare in
economia sociala;
10. Activitati de cercetare si promovare a unor masuri adecvate in ceea ce priveste nevoile persoanelor supuse
riscului de excluziune sociala sau excluse social si ale comunitatilor defavorizate, cum ar fi cercetari, studii si
analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii, activitati de constientizare si interventii pilot;
11. Activitati care sa conduca la promovarea responsabilizarii si implicarii comunitatilor in procesul incluziunii
sociale in vederea consolidarii capacitatii comunitatii de furnizare a suportului social, revitalizarii vecinatatii si
protectiei mediului, mobilizarii grupurilor dezavantajate;
12. Infiintarea si dezvoltarea retelelor, organizatiilor tip „umbrela” si centrelor de resurse pentru structurile
economiei sociale;
13. Campanii de promovare a unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de imbolnavire, constientizarea
necesitatii controalelor medicale regulate;
14. Activitati de marketing, precum organizarea de targuri si expozitii, realizarea cercetarilor de piata;
15. Evenimente de informare si promovare la nivel national, regional si local privind aspecte ale economiei
sociale;
16. Promovarea si dezvoltarea activitatilor in parteneriat, intre organizatii orientate spre profit si organizatii non
profit in vederea dezvoltarii economiei sociale;
17. Schimbul de bune practici in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale, intre actori regionali/locali,
nationali si transnationali din domeniul economiei sociale;
18. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala care sa includa aspecte privind egalitatea de
sanse si de gen, nediscriminare si acceptarea diversitatii, dezvoltare durabila si protectia mediului;
19. Dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piata muncii asigurate de furnizorii de
servicii sociale;
20. Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor comunitare care stimuleaza implicarea in viata comunitatii a
persoanelor excluse social;
21. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri
tinta.
B) Activitati eligibile care intra sub incidenta ajutorului de minimis, ale caror costuri vor fi incluse in bugetul
fiecarei structuri de economie sociala.
1. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale;

Cheltuieli
eligibile
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2. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea
unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea structurilor economiei
sociale care primesc ajutorul de minimis;
3. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare pentru managerii structurilor economiei sociale si pentru
specialistii implicati in structurile de economie sociala care primesc ajutorul de minimis, in vederea dezvoltarii
cunostintelor si competentelor necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului
antreprenorial, marketing si vanzari, management financiar etc.;
4. Servicii de integrare la locul de munca, ocupare temporara sau formare la locul de munca, crearea unor locuri
de munca permanente pentru persoanele dezavantajate pe piata muncii si ateliere protejate;
5. Dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, formare profesionala, consiliere etc. in sprijinul
managerilor si structurilor economiei sociale;
6. Activitati de marketing, precum organizarea de targuri si expozitii, realizarea cercetarilor de piata;
La acestea se adauga activitatile din lista de la punctul A) daca sunt destinate strict respectivei structuri de
economie sociala.
A. Cheltuieli cu caracter general, aferente implementarii proiectului, dar nu infiintarii si functionarii
structurilor de economie sociala infiintate/dezvoltate:
1. Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului;
2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna;
3. Cheltuieli pentru derularea proiectului:
3.1 Servicii de sonorizare;
3.2 Traducere si interpretare;
3.3 Prelucrare date;
3.4 Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice;
3.5. Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit
si/sau electronic;
3.6 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare;
3.7 Materiale consumabile;
4. Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate):
4.1 cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul nu are expertiza
necesara, inclusiv managementul proiectului si consultanta juridica;
4.2. cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor
servicii: organizarea de evenimente, pachete complete continand transport, cazarea si/sau hrana
participantilor/personalului propriu, audit financiar extern, expertiza contabila, editarea si tiparirea de materiale
pentru sesiuni de instruire/formare, editarea si tiparirea de materialele publicitare;
5. Taxe:
5.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare;
5.2 Taxe pentru participarea la programe de formare / educatie;
6. Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului
7. Subventii (ajutoare, premii) si burse:
7.1 Subventii (ajutoare, premii) pentru angajatii care fac parte din grupuri vulnerabile si au nevoie de sprijin
financiar suplimentar in vederea participarii la formarea profesionala continua sau la programe de ucenicie;
7.2 Subventii (ajutoare, premii) pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile;
7.3 Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor;
7.4 Premii in cadrul unor concursuri;
8. Cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administratie:
8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar;
8.2. Utilitati;
8.3 Servicii de administrare a cladirilor;
8.4 Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport;
8.5 Arhivare documente;
8.6 Amortizare active;
8.7 Cheltuieli financiare si juridice (notariale);
8.8 Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate;
8.9 Conectare la retele informatice;

Indicatori
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8.10 Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica;
8.11 Abonamente la publicatii de specialitate;
8.12 Materiale consumabile;
9. Cheltuieli de informare si publicitate;
10.Cheltuieli de tip FEDR;
10.1 Mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale.
B. Cheltuieli aferente infiintarii si functionarii structurilor de economie sociala infiintate/dezvoltate – aceste
cheltuieli intra sub incidenta ajutorului de minimis.
B1. Cheltuieli care intra in mod obligatoriu sub incidenta ajutorului de minimis:
1. Taxe pentru infiintarea structurilor de economie sociala;
2. Subventii pentru infiintarea si/sau dezvoltarea structurilor de economie sociala:
2.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou‐angajat din structurile de economie sociala;
2.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna personalului structurilor de economie sociala;
2.3 Materiale consumabile si materii prime aferente functionarii structurilor de economie sociala;
2.4. Utilitati aferente functionarii structurilor de economie sociala;
2.5 Servicii de administrare a cladirilor aferente functionarii structurilor de economie sociala;
2.6 Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente functionarii structurilor
de economie sociala;
2.7 Arhivare documente aferente functionarii structurilor de economie sociala;
2.8 Amortizare active aferente functionarii structurilor de economie sociala;
2.9 Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente functionarii structurilor de economie sociala;
2.10 Conectare la retele informatice aferente functionarii structurilor de economie sociala;
2.11. Cheltuieli de informare si publicitate aferente functionarii structurilor de economie sociala;
2.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente functionarii structurilor de economie sociala.
B2. Cheltuieli care intra sub incidenta ajutorului de minimis atunci cand sunt efectuate de la momentul
infiintarii structurilor de economie sociala:
3. Cheltuieli pentru derularea proiectului:
3.1 Prelucrare date;
3.2 Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice;
3.3. Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit
si/sau electronic;
3.4 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare;
4. Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate):
4.1 cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul ajutorului de
minimis nu are expertiza necesara;
4.2. cheltuieli aferente contractelor incheiate de structura de economie sociala cu operatori economici
(inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor servicii precum: organizarea de evenimente, pachete complete
continand transport, cazarea si/sau hrana personalului structurilor de economie sociala, editarea si tiparirea de
materiale pentru sesiuni de instruire/formare, editarea si tiparirea de materialele publicitare;
5. Taxe;
6. Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului;
7. Subventii (ajutoare, premii) si burse.
INDICATORI DE PROGRAM
(a) Indicatori de realizare imediata (output):
(a1) Numarul structurilor economiei sociale infiintate ‐ Toate structurile economiei sociale care vor fi
infiintate in proiectele finantate in cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte vor avea personalitate
juridica cu
exceptia urmatoarelor structuri:
1) Unitati protejate autorizate;
2) Structuri de economie sociala infiintate in cadrul proiectului ca activitate economica in cadrul unei asociatii
sau fundatii existente care nu a avut anterior astfel de activitati;
3) Structuri de economie sociala care functioneaza la un alt sediu decat sediul social al persoanei juridice
initiatoare, ca punct de lucru sau filiala al acestora.
Acest indicator este obligatoriu!

Limita minima pentru acest indicator este de 1 pentru fiecare proiect.
In cazul in care nu se asigura indeplinirea acestui indicator in cadrul proiectului, atunci proiectul va fi respins.
In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte pot fi sprijinite si structuri ale economiei sociale deja
infiintate. Structurile economiei sociale deja infiintate si sprijinite prin prezenta cerere de propuneri de
proiecte nu vor fi cuantificate la stabilirea valorii indicatorului Numarul structurilor economiei sociale
infiintate.
(b) Indicatori de rezultat (result):
(b1) Numarul locurilor de munca create de structurile economiei sociale
Acest indicator este obligatoriu!
Limita minima pentru acest indicator este de 8 pentru fiecare proiect.
Atentie: In cazul unei/unor structuri a/ale economiei sociale deja infiintate, acest indicator se refera la
numarul de locuri de munca NOU create in cadrul proiectului, altele decat cele existente.
Locurile de munca create de structurile economiei sociale se refera la angajatii structurilor de economie
sociala (persoane apartinand grupurilor vulnerabile si alti angajati ai structurii de economie sociala ) si
manageri ai structurii de economie sociala. Angajatii persoane vulnerabile apartinand grupului tinta trebuie
sa reprezinte
minim 50% din totalul locurilor de munca create de structura economiei sociale. In orice caz, timpul de lucru
cumulat al angajatilor vulnerabili trebuie sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor
angajatilor
Costurile cu personalul existent in cazul unei/unor structuri a/ale economiei sociale deja infiintate sunt
eligibile in cadrul proiectului dar acele locuri de munca nu vor fi cuantificate la stabilirea indicatorului
„Numarul locurilor de munca create de structurile economiei sociale”.
INDICATORI SUPLIMENTARI:
(a) Indicatori de realizare imediata (output):
‐ Numar de persoane care beneficiaza de orientare/consiliere – economie sociala;
‐ Numar de participanti la instruire ‐ economie sociala;
‐ Numar de participanti FSE – femei;
‐ Numar de participanti FSE – persoane de etnie roma;
‐ Numar de participanti FSE – persoane cu dizabilitati;
‐ Numar de participanti FSE – alte grupuri vulnerabile;
‐ Numar de evenimente de comunicare si promovare – economie sociala.
(b) Indicatori de rezultat (result):
‐ Ponderea participantilor la programele de formare pentru specialisti in domeniul incluziunii sociale, care
obtin certificare (%), din care femei;
‐ Numar de participanti la instruire certificati – economie sociala;
‐ Numar de locuri de munca mentinute de structurile economiei sociale;
‐ Parteneri transnationali implicati in proiect ‐ economie sociala.
Alocare
financiara

Valoarea
eligibila a
proiectului
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Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 877.640.000 lei
(echivalentul in lei a 200 milioane euro).

Valoarea totala eligibila a proiectelor va fi cuprinsa intre :
‐ minim – 219.410 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) si
‐ maxim – 2.194.100 lei (echivalentul in lei a 500.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza intr‐o
regiune de dezvoltare.
‐ maxim 10.970.500 lei (echivalentul in lei a 2.500.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza in minim 2
regiuni de dezvoltare.

Tipul beneficiarului

Contributia
solicitantului/
valoarea
finantarii:

Perioada de
depunere
Durata de
implementare
Modalitatea
de evaluare
Localizare
proiect
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Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor
fondurilor speciale şi entitățile aflate în subordine sau
în coordonare finanțate integral din bugetele acestora.
Beneficiari instituții publice finanțate integral din
venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale.
Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi
beneficiari entități finanțate integral din bugetele
acestora.
Beneficiari entități publice locale finanțate integral din
venituri proprii şi/sau finanțate parțial de la bugetele
locale.
Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.
Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.
28 iulie 2014 – 11 august 2014
Minim 6 luni si maxim 12 luni
Pe baza de punctaj

Teritoriul Romaniei

Contribuția eligibilă
minimă a
solicitantului din
totalul costurilor
eligibile (%)

Valoarea maximă a
finanțării publice
(RO/UE) acordate din
totalul costurilor
eligibile (%)

17,35%

82,65%

2%

98%

5%

95%

