
 

INVITAȚIE 
Seminar de promovare a antreprenoriatului social  

în cadrul proiectului  „MODEL AS NORD-VEST”, POCU/449/4/16/127860 

 

Inteligent Pack SRL, în calitate de BENEFICIAR, în parteneriat cu SC Centrul de 

Excelență pentru Resurse Comunitare SRL și Bodo Green Capital SRL, implementează 

proiectul „MODEL AS NORD-VEST”, în cadrul programului SOLIDAR Sprijin pentru 

consolidarea economiei sociale, program ce are ca scop dezvoltarea comunităţilor locale, 

inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu 

caracter social şi economic, facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii,  

 

vă invită să luați parte la Seminarul de promovare a antreprenoriatului social, care 

va avea loc vineri, 15 noiembrie 2019, în localitatea Florești, str. Tudor Vladimirescu, nr. 

88, județul Cluj ( Pensiunea Iozefini- sala de conferințe), orele 16:00-18:00. 

 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de 

economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea înființării și funcționării unui 

număr de minim 21 de noi întreprinderi sociale, situate atât în zona urbană, cât și în zona rurală 

din Regiunea de Dezvoltare Nord Vest a României, pe baza unor subvenții acordate 

persoanelor care doresc să înființeze întreprinderi sociale și care vor participa la programul de 

formare în domeniul antreprenoriatului social și la concursul de planuri de afaceri organizate 

în cadrul proiectului. 

În cadrul proiectului, se vor desfăşura acţiuni de promovare a antreprenoriatului social,  

programe de formare profesională în domeniul antreprenoriatului social și specializări în 

domenii conexe antreprenoriatului social, servicii de consultanţă pentru întocmirea unui plan 

de afaceri,  acordarea a maximum 21 de subvenții pentru înființarea de întreprinderi sociale în 

valoare maximă de 100.000 EURO, din care minimum 11 vor fi în mediul rural, inclusiv 

servicii de mentorat personalizate în vederea implementării planurilor de afaceri câștigătoare. 

Pentru o bună organizare, vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la 

eveniment prin e-mail sau telefonic. 

Vă așteptăm! 

Ștețco Gabriel Bogdan -  Manager de proiect 

E-mail: modelasnordvest@gmail.com  

Telefon: 0743385820  
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