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 04.09.2017 – 03.12.2017, proiect: Incluziune sociala prin
interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
In aceasta perioada de raportare s-a luat
contact cu toti partenerii pentru a putea
stabili activitatile pentru fiecare luna,
conform Anexei nr. 20 si verificarea
indeplinirii lor. Expertul antreprenoriat,
confirmat de OI-POCU, a identificat
competentele de care sa tina cont in
evaluarea si stabilirea membrilor grupului
tinta.
În luna noiembrie 2017 au fost realizate
acțiunile
1.Elaborare
Chestionar
evaluare
competențe
antreprenoriale
aplicate
membrilor
GTpentru
infiintare
afacerii.Chestionarul conține 50 de itemi care sunt elaborați conform unor ipoteze de lucru cu
privire la profilul și atitudinea viitorilor antreprenori față de economia de piață și afaceri în
general.Chestionarul are un sistem de evaluare a răspunsurilor care cataloghează candidatul față de
șansa de succes în demararea unei afaceri.Rezultatul obținut –a fost finalizat în luna noiembrie și
reprezintă un suport de lucru pentru selectia membrilor grupului tinta ce vor infiinta afaceri.
2.Elaborare Test privind profilul Intreprinzătorului.Testul are 28 de itemi și este complectat de
membrul GT fără suportul și consilierea expertului în antreprenoriat.
Rezultatul obținut –a fost finalizat în luna noiembrie și reprezintă un suport de lucru pentru selectia
membrilor grupului tinta.
3.Elaborare Test autoevaluare antreprenor.
4.Pretestarea și validarea chestionarului. A fost ales un grup de 4 tineri de etnie romă din Sîngeorgiu
de Mureș care îndeplinesc criteriile de eligibilitate al CF și care au parcurs chestionarul dedicat
candidaților în antreprenoriat.Au fost corectate anumite exprimări considerate neclare.
5.Documentare pentru PROCEDURA DE LUCRU PENTRU ACTIVITATEA A3.1 Procedura de
lucru pentru activitățile incluse în A3 și alte activități concurente la realizarea obiectivelor R8 și R9
are ca scop nominalizarea activităților specifici A3.1Draftul –realizat în luna decembrie 2017-va fi
pus la dispoziția responsabililor partenerilor în proiect pentru consultare și adnotare, rezultând în
ianuarie 2018 o formă finală care va fi asumată și îndeplinită întocmai celor convenite.
Rezultatul obținut –documentarea procedurii a fost finalizat în luna noiembrie 2017.

