Programul de CONSULTANŢĂ “Planul de afacere, o realitate”
În funcție de rezultatele atinse de către participanți, la programul de formare, vor fi selectate 30 de
întreprinderi sociale/activități economice care vor beneficia de programul de consultanță.
Consultanţa se oferă organizațiilor și managerilor de întreprinderi sociale pentru dezvoltarea sau
implementarea planului de afaceri. Se va oferi consultanţa de tip juridic, financiar, de marketing şi
vânzări și de management al afacerii.
Criteriile de selecţie a întreprinderilor sociale care vor beneficia de consultanţă sunt următoarele:
o calitatea proiectelor elaborate pe parcursul programului de formare, de către participanţii
desemnaţi;
o implicarea şi gradul de participare la cursul de formare a acestora;
o calitatea şi maturitatea planului de afaceri elaborat;
o fezabilitatea ideii de afacere, conform Planului de afaceri.
Perioadă de derulare: 1.09.2012-28.02.2013

VIZITA DE STUDIU
Vizita de studiu este menită să asigure transferul rapid de cunoștințe practice de la entități ale economiei
sociale din regiunea Trento – Italia. De această vizită de studiu vor beneficia 20 dintre participanții
programului de formare, selectați în funcție de implicarea personală pe parcursul acestuia, de calitatea
proiectelor realizate și a motivației personale și a organizației pentru dezvoltarea întreprinderii de
economie socială. Durata vizitei de studiu este de 5 zile.
Perioada planificată pentru derulara vizitei de studiu este:1.09.2012-31.10.2012

PREMII
A patra componentă a programului de sprijin și dezvoltare a întreprinderilor sociale este componenta de
Premii. Astfel, vor fi selectate 6 întreprinderi sociale care vor primi premii în bani . Aceste premii se vor
acorda unor organizaţii selectate dintre beneficiarii programului de consultanţă in baza unui regulament
de selectie ce urmeaza a fi publicat.
Perioada de derulare a acestei componente este : 1.01.2013-31.06.2013
Programul de dezvoltare al intreprinderilor sociale se organizează în cadrul proiectului PROMETEUS Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la
standarde europene, ID 57676 care îşi propune să dezvolte şi să promoveze economia socială ca
instrument flexibil şi durabil pentru generarea de locuri de muncă, dezvoltare economică şi incluziune
socială în România. Proiectul va stimula dezvoltarea ştiinţifică în acest domeniu, creşterea
performanţelor întreprinderilor sociale, prin cercetare, instruire şi informare specifică şi promovarea
unor politici publice favorabile. Proiectul PROMETEUS este finanţat în cadrul Programului Operaţional
sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU. Se așteaptă de asemenea ca, la sfârșitul programului
participanţii sa se implice în activitatea portalului dezvoltat in cadrul proiectului Prometeus.

IMPORTANT: Participantii care vor renunta la programul de formare dupa ce au fost admisi, (excluzand
situatiile de forta majora), se obliga sa achite organizatorilor costurile aferente participarii la acest
program de formare.

