Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului: SOCEC.NET – rețeaua economiei sociale
Cod Contract: POSDRU/168/6.1/S/144453

Formular 2

CERERE DE PARTICIPARE a GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ
la Programul de dezvoltare a structurilor de economie socială
Jud. Călărași
desfăşurat în cadrul
proiectului POSDRU/168/6.1/S/144453, SOCEC. NET- reţeaua economiei sociale
Etapa a 2 a - Înființarea a 3 structuri de economie socială – constituire juridică și autorizare de funcționare, finanțarea și derularea investiției și crearea
locurilor de muncă permanente pentru persoanele dezavantajate pe piaţa muncii (ianuarie – septembrie 2015)

1. INFORMAŢII GENERALE

Denumirea Grupului

Liderul Grupului

Numele şi prenumele:
Funcţia:
Adresa:
Telefon:
Fax:
Email:

Scopul Grupului
(Ce

doriţi

să

realizaţi

împreună?)

2. Componenţa membrilor Grupului şi datele de identificare ale acestora
Nume şi prenume

Vârsta

Telefon

Adresa de domiciliu sau reşedinţă stabilă – localitate/comună/sat,
stradă, număr

Membru 1
Membru 2
Membru 3
Membru 4
Membru 5
etc

Semnătura

3. Vă rugăm, menţionaţi dacă vă aflaţi în
una

din

următoarele

Membru 1

Membru 2

Membru 3

Membru 4

Membru 5

Etc

situaţii
Se vor completa câmpurile de mai jos prin marcare cu DA/NU, după caz

enumerate:
Persoane de etnie romă
Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
Familii monoparentale (părinţi singuri)
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul
instituţional de protecţie a copilului

4. Vă rugăm, să furnizaţi următoarele informaţii pentru fiecare dintre membrii Grupului:
Nume şi prenume

Membru 1

Membru 2

Experienţa profesională

Domeniu de

Cunoştinţe şi abilităţi

Studii şi calificări (cursuri

relevantă /Funcţia (Ocupaţia)

activitate

profesionale dobândite

de instruire) relevante

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Membru 3

Membru 4

Membru 5

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

etc

5. Care dintre experinţele profesionale enumerate mai sus poate contribui la realizarea structurii de economie socială şi în ce fel?
Nume şi prenume
Membru 1
Membru 2

Argumentare

Membru 3
Membru 4
Membru 5
etc

6. Descrieţi pe scurt cum poate Grupul de iniţiativă să contribuie la dezvoltarea unei structuri de economie socială având ca
obiect de activitate cele enunţate mai sus.

7. Propunere de implementare a planului de afaceri
Grupul dvs. a fost selectat pentru a primi investiția necesară dezvoltării structurii de economie socială.
8.1 Vă rugăm să descrieți activitățile principale pe care le veți derula, perioada și resursele care vă vor fi necesare.
Activitatea

Perioada

Resurse umane, financiare și materiale
necesare

7.2 Cine credeți că pot fi principalii clienți ai întreprinderii dvs. ? Cum îi veți atrage să achiziționeze produsele și serviciile firmei dvs. ?
7.3 Probabil mai există și alți furnizori de produse și servicii asemănătoare cu ale dvs. în zonă. Cum se vor diferenția produsele și serviciile
dvs. de ale acestora? Cum îi veți convinge pe potențialii clienți să aleagă produsele și serviciile firmei dvs.?

7.4 Ce dificultăți credeți că veți întâmpina în realizarea investiției? Cum plănuiți să le depășiți?
7.5 Parteneri
Conform Ghidului puteți invita alături de dvs. persoane juridice din cadrul economiei sociale – organizatii legal constituite: cooperative, fundaţii şi
asociaţii, asociaţii/societăți de producători agricoli, case de ajutor reciproc, alte organizaţii nonguvernamentale care doresc să devină parteneri la
dezvoltarea unei astfel de structuri de economie socială. Aceștia pot contribui resurse valoroase pentru succesul întreprinderii dvs. Vă rugăm să
precizați dacă ași identificat astfel de parteneri și ce resurse vor contribui aceștia și în ce condiții
Partener
Numele organizației,
Este de acord să aducă următoarea Condițiile de asociere propuse
Cod Unic de Identificare Fiscala,
contribuie la realizarea planului de
Nr. Inregistrare Registru Comertului / Hotărâre Judecătorească
afaceri
Venituri 2013 lei
Nr.angajați 2013
Active 2013 lei
Reprezentant legal (nume, prenume) funcția
Semnătura și ștampila
Partener 1
Numele organizației,
Cod Unic de Identificare Fiscala,
Nr. Inregistrare Registru Comertului / Hotărâre Judecătorească
Venituri 2013 lei
Nr.angajați 2013
Active 2013 lei
Reprezentant legal (nume, prenume) funcția
Semnătura și ștampila
Partener 1
Numele organizației,
Cod Unic de Identificare Fiscala,
Nr. Inregistrare Registru Comertului / Hotărâre Judecătorească
Venituri 2013 lei
Nr.angajați 2013
Active 2013 lei
Reprezentant legal (nume, prenume) funcția
Semnătura și ștampila
Partener n

Declaraţia liderului de grup

Grupul

de

iniţiativă

________________________________

reprezentat

prin

[lider]

(nume,

prenume)

_______________________________________ este interesat să participe la Programul de dezvoltare a structurilor de economie socială Jud.
Călărași desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/S/144453, SOCEC. NET- reţeaua economiei sociale în Etapa a 2 a - Înființarea a 3 structuri de
economie socială – constituire juridică și autorizare de funcționare, finanțarea și derularea investiției și crearea locurilor de muncă permanente pentru
persoanele

dezavantajate

pe

piaţa

muncii

în

vederea

înfiinţării

structurii

de

economie

activitate : ____________________________________________________ .

Numele şi prenumele

_________________________

Semnatura
LS

Data __________________

socială

având

ca

obiect

de

