SOLIDAR
Sprijin pentru consolidarea economiei sociale
Linie de finanțare dedicată întreprinderilor sociale
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Ce este „SOLIDAR”?
• Linie de finanțare europeană, de 20 de milioane de euro, dedicată
întreprinderilor de economie socială* care contribuie la rezolvarea de probleme
sociale sau comunitare, precum sărăcia și excluziunea, marginalizarea, lipsa
accesului la servicii (sociale, medicale, financiare, etc.) sau la piețe pentru micii
producători și lucrători, lipsa oportunităților pe piața muncii pentru persoane fără
calificare profesională, degradarea mediului înconjurător.
• Un proiect poate primi între 40.000 euro și 100.000 euro (schemă de minimis)
• Acesta este primul dintr-o serie de apeluri destinate consolidării sectorului
economiei sociale în România
*cu excepţia Bucureşti-Ilfov
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Cui se adresează?
Solicitanți eligibili*:
•Societățile cooperative de gradul I;
•Cooperativele de credit;
•Asociaţiile și fundaţiile;
•Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, respectiv ale pensionarilor;
•Federaţiile și uniunile persoanelor juridice de tipul celor menționate mai sus;
•Orice alte categorie de persoană juridică
* Solicitanții trebuie să fie atestați sau in curs de atestare ca întreprindere socială cf. Legii
economiei sociale 219/2015
Grupul țintă vizat: Persoanele din întreprinderi de economie socială existente (personal angajat,
membri, voluntari).
Pentru a beneficia de sprijin, o entitate de economie socială trebuie să aibă un grup țintă minim
de 10 de persoane.
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Obiective
Tipuri de activități/acțiuni eligibile care pot fi sprijinite în cadrul prezentului apel :
•Consiliere, mentorat și formare (profesională și/sau în domeniul social) și dezvoltarea abilităților persoanelor
implicate în întreprindere;
•Servicii de consultanță pentru dezvoltarea întreprinderii;
•Dezvoltarea capacității de producție, furnizare de bunuri, execuție de lucrări și/sau prestare de servicii a
întreprinderii, inclusiv prin identificarea și/sau dezvoltare de piețe de desfacere;

•Promovarea vizibilității întreprinderii sociale /a întreprinderii sociale de inserție, a mărcii sociale și a atestatului
de întreprindere socială;
•Accesibilizarea locurilor de muncă în funcţie de nevoile persoanelor și adaptarea locului de muncă la
capacitatea persoanei;
•Transferul de know-how cu alte comunităţi şi cu actori relevanţi la nivel de ţară sau din alte State Membre ale
Uniunii Europene;
•Activități de dezvoltare a misiunii sociale a întreprinderii, reţele de sprijin şi de cooperare, diseminarea de
bune practici;
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Alocare financiară întreprinderi
de economie socială SOLIDAR
POCU Prioritatea de investiții 9v, OS 4.16 (Euro)
18.578.910
18.578.910

54,315,642

20,000,000

Acesta este primul apel dintr-o serie destinate
consolidării sectorului economiei sociale în
România.
În cadrul Programului Operational Capital Uman sunt
alocate acestui sector:
- 74.315.642 euro în finanțări nerambursabile
- 18.578.910 euro pentru credite
- 18.578.910 euro pentru garanții
Indicatorii prevazuti sunt

Instrumente financiare garantii
Instrumente financiare credite
Finantari nerambursabile dezvoltare - apel iulie 2016
Finantari nerambursabile infiintare si dezvoltare

• 743 entități de economie socială sprijinite din
care
• 594 entități de economie socială înființate

Parte a Pachetului Antisărăcie
Această linie de finanțare sprijină măsura 24.4 din
Pachetul Național Antisărăcie, adoptat de Guvern în
februarie 2016.
Economia socială este un sector în ascensiune în România,
dar se situează încă mult sub cel din statele membre UE. În
România, ponderea angajaților în sectorul economiei sociale
este de 1,7%, media la nivelul Uniunii Europene fiind de
6,5%.
Printre problemele pe care întreprinderile de economie
socială le adresează sunt: sărăcia și excluziunea,
marginalizarea, lipsa accesului la servicii (sociale, medicale,
financiare, etc.) sau la piețe pentru micii producători și
lucrători, lipsa oportunităților pe piața muncii pentru
persoane fără calificare profesională, degradarea mediului
înconjurător.
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Pentru mai multe informații, accesați Ghidul
Solicitantului, publicat pe site-ul MFE
www.fonduri-ue.ro
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