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
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate(non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare”
Contract nr.: POCU/20/4/2/101916
Beneficiar: Comuna Bîrca, Județul Dolj
Parteneri: P1: Liceul Teoretic Adrian Păunescu Bârca, P2: 4Mare Elisium SRL-D, P3: Institutul de Economie Națională

DESFASURAREA ACTIVITATII A3.1 IN PERIOADA 01.08.2019-30.09.2019 IN CADRUL
PROIECTULUI POCU/20/4/2/101916
„Viitor European: Integrare”
Asistenta pentru initierea unei afaceri
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în
vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a discutat
despre:
• Intrucat GT de antreprenoriat trebuia completat cu inca o persoana pentru realizarea
indicatorului, in luna august s-a finalizat procedura de selectie si pentrut ultimul plan de
afaceri.;
• Discutii cu autoritatea publica locala – primarul-, managerul de proiect si responsabilul
partener privind desfasurarea activitatilor de antreprenoriat in conditiile depunerii Cereri de
plata pentru finantare granturi declarate castigatoare.
• Organizarea de intalniri de grup pentru familiarizarea activitatii de antreprenoriat. Intocmirea
si verificarea documentelor necesare activitatii in firma (ROI, fise de post, contracte de
munca etc.);
• au fost verificate livrabilele aferente CR;
• discutii privind deplasările efectuate, rezultatele de pe teren;
• recomandare completare componente dosar antreprenor : definitivare documente in lucru;
• In luna septembrie s-a luat legatura cu contabili firmelor selectate in vederea realizarii cailor
de comunicare optime pentru o buna functioare a firmelor ce vor fi finantate.
• Asigurarea asistentei necesare dupa infiintarea firmelor, pe baza intalnirilor bilaterale din 2627 august si 17-18 septembrie 2019.
Întâlniri cu membri ai GT – în lunile august-septembrie 2019 au avut loc deplasări în
localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) (26-27 august si 17-18
septembrie), în vederea demararii activitatilor specifice de gestionare a firmei. De asemenea s-au
completat componentele dosarului individual – rezultatele evaluarilor, prezentate sintetic vor fi

parte componenta a pachetului de documente la inscrierea pentru inregistrare in A 3.2 –
utilizarea micrograntului.
S-au discutat cu fiecare antreprenor fisele de post, ROI si planul de achizitii, contractele de
ucenicie incheiate la inceputul lunii septembrie.

