FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 *INCLUZIUNEA SOCIALA SI COMBATEREA SARACIEI
Prioritatea de investiții: 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Beneficiar: Comuna Cosula, Județul Botosani
Titlul proiectului: „Combaterea saraciei prin masuri inovative”
Contract de finanțare nr. POCU/138/4/1/114085

Activitati desfasurate in cadrul SA3.1 Asistenta si consiliere pentru
initierea unor noi afaceri si coordonare operationala pentru afacerile
infiintate, in perioada 01.07.2019 – 30.09.2019, proiect: Combaterea
saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085
In luna Iulie, Coordonatorul afaceri, a venit in sprijinul viitorilor antreprenori prin realizarea a doua
macheteale planului de afaceri care le ofera antreprenorilor posibilitatea completarii cadrului general
si particular al unui plan intr-un mod foarte facil si utilizatorilor. De asemenea, acesta a indentificat
dificultati ale viitorilor antreprenori in ceea ce priveste bugetul activitatilor din cadrul planului de
afaceri. Astfel, a intocmit doua fise excel ce permit realizarea bugetului intr-un mod corect pentru
activitatile din cadrul planului de afaceri.

In luna August, Coordonatorul afaceri a participat la discutii si intalniri 10 membrii ai grupului tinta
– viitori antreprenori, in cadrul carora s-a stabilit specificul firmelor pe care acestia doresc sa le
infiinteze. In cadrul acestpr intalniri s-au discutat aspecte cu privire la particularitatile fiecarei afaceri
pe care acestia doresc sa o infiinteze. Astfel, Coordonatorul afaceri a intocmit trei rapoarte cu privire
la caracteristicile principale si particularitatile urmatoarelor idei de afaceri: Amenajari interioare si
exterioare, Productie ambalaje si pungi de hartie si Moara de porumb si grau.
In luna Septembrie, Coordonatorul afaceri a acordat sprijin in realizarea planului de afaceri si a
intocmit un deviz estimativ ca urmare a indentificarii echipamentelor necesare derularii activitatii
viitoarei firme. De asemenea, acesta s-a documemtat cu privire la particularitatile ideilor de afaceri
pe care membrii grupului tinta – viitori antreprenori, si le-au exprimat.
Coordonatorul afaceri a comunicat permanent cu membrii grupului tinta atat fizic, cat si prin
intermediul e-mailului si a discutiilor telefonice.
Tot in perioada de raportare a avut loc cursul de competente antreprenoriale ce s-a desfasurat in
perioada 23.08.2019-05.09.2019 si la care au participat 22 de persoane. Acest curs a fost absolvit de
un numar de 17 persoane membrii ai GT.
Expertul animare grup tinta a participat la intalniri cu membrii grupului tinta, intalniri ce au rol de
mentinere a acestor in GT pana la realizarea activitatilor.

