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ACSES: Noi detalii despre concurs   

 
Ai calități care te recomandă pentru antreprenoriatul social? Vrei să întocmești un Plan de Afaceri de 

succes? Vrei să contribui la dezvoltarea comunității tale? 

 

PREGĂTIREA APLICAȚIILOR 

 

Documente cu privire la economia socială, schema de 

ajutor de minimis pot fi descărcate de pe site-ul 

proiectului ACSES: www.acses.ro, secțiunea „Utile”.  

Asigură-te că ai citit și înțeles principiile de bază și 

reglementările acestuia, prevăzute în Legea 219/2015! 

Asigură-te că ai citit și înțeles toate cerințele cu privire 

la întocmirea Planului de Afaceri, precum și toate 

cerințele specifice schemei de finanțare! 

 

IMPORTANT! 

 

• Planurile de Afaceri Sociale trebuie să respecte toate cerințele de întocmire și toate cerințele 

specifice schemei de finanțare;  

• Aplicanții au obligația să respecte formatele standard impuse de către administratorul de grant 

pentru toate documentele depuse în cadrul concursului de finanțare; 

• Minimum 10% din Planurile de Afaceri ce urmează a fi finanțate trebuie să promoveze sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și utilizarea eficientă a resurselor;  

• Minimum 10% din Planurile de Afaceri ce urmează a fi finanțate trebuie să promoveze inovarea 

socială;  

• Minimum 10% din Planurile de Afaceri ce urmează a fi finanțate trebuie să promoveze utilitatea 

și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/furnizare bunuri/ 

prestare servicii și/sau execuție lucrări;  

• Regiunile în care vor fi dezvoltate afacerile sociale: Sud-Muntenia, Sud-Est, Nord-Est; 
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• Minim 4 întreprinderi sociale vor fi selectate în mediul rural; 

• Prin intermediul proiectului ACSES vor fi create minim 58 locuri de muncă, în limita a 

5.983.197,20 lei finanţare nerambursabilă. 

 

HELP-DESK 

 

Ai întrebări? Adresează-le echipei de proiect: acses2020@gmail.com  

Un expert din cadrul echipei de proiect va prelua solicitarea ta și îți va oferi răspuns în cel mai scurt 

timp posibil! 

 

 

 

 

E-mail: acses2020@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/acses2020/ 

Site: www.acses.ro 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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