“Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
POCU/827/5/2/139382

FIȘĂ DE PROMOVARE
Proiect „Solidaritate în teritoriul Gal Ștefan Cel Mare”
POCU/827/5/2/139382
Fișa de informare este elaborată în cadrul Proiectului „Solidaritate în teritoriul GAL Ștefan Cel Mare”
POCU/827/5/2/139382, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5: Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiție 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate
sub responsabilitatea comunității – apel de proiecte POCU/827/5/2/ Reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o
populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri / operațiuni integrate în contextul
mecanismului de DLRC, Contract de finanțare nr. POCU/827/5/2/139382, Cod MySMIS 139382.

Parteneri:





Fundația Corona;
Școala Gimnazială „Mihai David“ Negrești;
Parohia Parpanița Negrești;
Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare.

Perioada de implementare:
 24 luni (martie 2021 - martie 2023).

Zona de implementare: Teritoriul GAL Ștefan cel Mare (14 localități):
 9 localități din jud. Iași: Aroneanu, Ciortești, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Prisăcani,
Țuțora, Ungheni
 5 localități din jud. Vaslui: Codăești, Dănești, Negrești, Rebricea, Tăcuta.

Ce oferim:
 Curs gratuit de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru cel puțin 20 de persoane
șomere / inactive – curs organizat la Iași;
 Sprijin în realizarea planului de afaceri;
 Finanțarea a 10 planuri de afaceri prin oferirea unei subvenții de până la 80.000 lei pentru fiecare
plan de afacere / firmă nou înființată;
 Consiliere și consultanță pentru înființarea și sustenabilitatea afacerii;
 Servicii de consiliere profesională și mediere pe piața muncii pentru minim 125 de persoane;
 Calificare profesională pentru minim 63 de persoane șomere / inactive; Subvenție pentru
participarea integrală la curs (+ examen / certificat): 1.800 lei;
 Consiliere socială și psihologică pentru 125 de adulți.
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Condiții pentru a participa la activitățile proiectului:
 Persoanele sunt șomere sau inactive;
 Persoanele au domiciliul în teritoriul GAL Ștefan cel Mare;
 Persoanele sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile
A/B/C* de mai jos).
*(A) În categoria „în risc de sărăcie“ sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub
pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil (după
transferurile sociale) per adult echivalent.
*(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință
îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem
de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare,
respectiv nu își pot permite:
1. să plătească chiria sau facturile la utilități,
2. să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3. să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4. să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5. o săptămână de vacanță departe de casă,
6. un autoturism,
7. o mașină de spălat,
8. un TV color,
9. un telefon.
*(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârsta
cuprinsă între 0 - 59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18 - 59 ani) au lucrat în anul
anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

Documente de înscriere necesare a fi furnizate de către beneficiar:






copie buletin / carte de identitate;
copie certificat de naștere;
copie certificat de căsătorie (după caz);
copie a documentului care atestă ultima școală absolvită;
copie carnet de șomer vizat la zi / Declarație pe propria răspundere privind statutul de persoană
inactivă, după caz.

Date de contact:
Andrei-Mihai Bobu, Coordonator proiect, GAL Ștefan cel Mare: 0729 356 262, e-mail: contact@galstefancelmare.ro
Alexandra Anghel, Expert promovare și recrutare, GAL Ștefan cel Mare: 0743 094 867
Mirabela Popa, Expert promovare și recrutare, Fundaţia Corona: 0772 283 201, e-mail: mirabela.popa@fundatiacorona.ro

Nume expert: ...........................
Semnătura: ................................
Data: …………………………..

Am primit,
Nume: ……………………….........
Semnătura: ……………………….
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