FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
Contract nr.: POCU/18/4/1/101899
Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramures
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială 'Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de
Economie Națională

Activitati desfasurate in cadrul SA3.1 Asistenta si consiliere pentru demararea unei
noi afaceri, in perioada 01.05.2019 - 30.06.2019, proiect: Incluziune sociala prin
interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
În luna MAI 2019 au fost derulate acțiunile
3.1.1.Elaborare Dosar Antreprenor Suta Alina 1 draft,document
electronic,
rezultatDosar
Antreprenor Suta Alina 1-draft, document electronic;
3.1.2.Elaborare Dosar Antreprenor Pop Liviu 1 draft, document electronic, rezultat- Dosar
Antreprenor Pop Liviu 1-draft, document electronic;
3.1.3.Elaborare Dosar Antreprenor Varga Darius 1 draft, document electronic, rezultat- Dosar
Antreprenor Varga Darius 1-draft, document
electronic;
3.1.4.Elaborare Dosar Antreprenor Nagy Bela
Lorand 1 -draft, document electronic, rezultat- Dosar
Antreprenor Nagy Bela Lorand 1-draft, document
electronic;
În luna IUNIE 2019 au fost derulate acțiunile
3.1.5. Elaborare Ghidul Antreprenorului Fascicola VIII-OBIECTIVELE AFACERII, rezultat Ghidul Antreprenorului Fascicola VIII-OBIECTIVELE AFACERII;
3.1.6. Deplasare Coltau in perioada 11.06.2019, asistență și consiliere candidați GT Antreprenoriat;
3.1.7. Elaborare Ghidul Antreprenorului Fascicola IX- ORGANIZAREA INTREPRINDERILOR
PENTRU AFACERI, rezultat- Ghidul Antreprenorului Fascicola IX- ORGANIZAREA
INTREPRINDERILOR PENTRU AFACERI;
Tot in perioada de raportare, a fost realizata verificarea planurilor de afaceri din seria 2, acordanduse puncte de la 0 la 100. Un numar de 12 persoane au depus planurile de afaceri in cadrul
concursului 2.
In perioada 08.04.2019-13.05.2019 au fost elaborate Planurile de afaceri, iar pe data de 16.05.2019
au fost depuse planurile de afaceri si documentele de inscriere.
In data de 03.06.2019 au fost afisate rezultatele finale ale procesului de selectie ale Planurilor de
afaceri, seria 2.
In perioada de raportare 10 persoane au fost desemnate castigatoare. Avand in vedere ca in urma
consursului 1, au fost desemnate 9 persoane castigatoare, care ulterior au infiintat firmele si au fost
solicitate ajutoarele de minimis printr-o cerere de plata, in cadrul concursului 2, doar 9 persoane pot
primi finantare. Conform bugetului, 18 firme nou infiintate pot fi finantate prin intermediul
proiectului. Automat, ce-a de-a 10-a persoana din cadrul concursului 2, a ramas pe lista de rezerva.
In urma concursului 2, persoanele desemnate castigatoare au primit asistenta in demararea afacerii.
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