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Incluziunea socială și combaterea sărăciei
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Criteriile de eligibilitate pentru selectarea grupului ţintă

Dacă doreşti să devii antreprenor în domeniul economiei sociale, dar ai nevoie de suport educaţional de
specialitate şi sprijin financiar pentru a demara o întreprindere socială, verifică aici dacă îndeplineşti cumulativ
criteriile de eligibilitate pentru selectarea grupului ţintă:
•

Ești rezident sau domiciliat în regiunile Nord Est, Sud Est și Sud Muntenia;

•

Ai minim 18 ani împliniți la data depunerii planului de afaceri;

•

Ai resedința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile în care se implementează
proiectul;

•

Dorești să înființezi o întreprindere socială;

•

Nu faci parte din grupul NEET`s (persoane care nu urmează nici o formă de învățământ și nici nu au un
loc de muncă) cu vârsta între 16-29 ani;

•

Nu ai fost condamnat de tip res judicata în ultimii 3 ani de către nicio instanță de judecată din motive
profesionale sau etice;

•

Nu ai fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/minimis a Comisiei
Europene/Consiliului Concurenței ori al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care a facut obiectul
unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța recuperată, inclusiv dobânda;

•

Să nu fi primit în ultimii 2 ani fiscali încheiați, cumulate cu anul fiscal curent implementării proiectului,
sprijin financiar prin ajutor de stat și ajutor minimis mai mare de 200.000 Euro;

•

Nu ai beneficiat de nici o altă finanțare europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020 și nu faci parte din grupul țintă al unui alt proiect cu activități similare cu cele
finanțate prin Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei;

•

Ești de acord cu prelucrarea datelor personale;

•

Ți-ai exprimat disponibilitatea pentru participarea la activitățile proiectului;

•

Ai un nivel de educație care să-ți permită accesul la programul de formare, minim diplomă de
Bacalaureat.

Dosarul de candidatură va cuprinde obligatoriu următoarele documente:
Nr.
crt
1.

2.

Document

Observații

Formular de exprimare a interesului (date despre candidat, vârstă, statutul pe
piața muncii, domiciliu, prezentarea succintă a ideii de afacere, domeniul de
activitate al viitoarei afaceri sociale, locația înființării afacerii, etc) (Formular nr. 1)
Cartea de identitate şi flotant, unde este cazul

Original

3.

Diplomă de studii sau orice alt document care atestă ultima formă de învățământ
absolvită (adeverință, certificat).

4.

Certificat de naștere

5.

Certificat de căsătorie sau alte documente relevante care dovedesc schimbarea
numelui
Tinerii cu vârsta până în 29 de ani (inclusiv) au obligația de a transmite o adeverință
care să ateste că la momentul înscrierii urmează o formă de învățământ sau este
angajat.
Formularul de înregistrare în grupul ţintă (Formular nr. 2)
Declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor și evitarea dublei
finanțări (Formular nr. 3)
Declaraţie pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal
(Formular nr. 4)
Declaraţie de eligibilitate, disponibilitate şi de angajament de a respecta condiţiile
proiectului şi de a urma activităţile ce îi revin în situaţia selectării (Formular nr. 5)

6.

7.
8.
9.
10.

Copie conform
cu originalul
Copie conform
cu originalul
Copie conform
cu originalul
Copie conform
cu originalul
Copie conform
cu originalul
Original
Original
Original
Original

Date de contact:
E-mail: acses2020@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/acses2020/
Site: www.acses.ro
Telefon: 0724.733.411 / 0724.108.960
Adresă: ADDWISE EUROPEAN EXPERTISE SRL
Strada Puțul de Piatră, Nr. 5, Et. 3, Ap. 7
Sector 1, București, Cod 010669

