Listă întrebări și răspunsuri
Acceleratorul de Întreprinderi Sociale

Q1. Ce înseamnă o afacere socială?
O afacere este o întreprindere socială dacă:
•
• activitatea desfășurată are scop social;
•
• respectă principiile economiei sociale*;
• respectă următoarele criterii: o acţionează în scop social şi/sau în interesul general al
comunităţii;
o alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
o se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi
sociale;
o aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile,
între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.
*Economia socială se bazează pe următoarele principii:
a) prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
b) solidaritate și responsabilitate colectivă;
c) convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei
colectivități;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
e) caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei
sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile
publice;
g) alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor
de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
Q2. Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a putea să primesc finanțarea?
A2. Trebuie să ai domiciliul sau reședința în orice regiune cu excepția București – Ilfov și să îți
dorești să înființezi o afacere social în domeniul non-agricol, atât în mediul urban, cât și în mediul

rural. Antreprenorii selectați pentru a primi ajutorul financiar de înființare și dezvoltare a
afacerilor sociale nu trebuie să mai aibă calitatea de asociați majoritari in alte afaceri. De
asemenea:
•
• Trebuie să ai cel puțin studii medii absolvite (liceu).
•
• Nu ai mai participat la cursuri de „Antreprenor în economia socială” sau „Manager
întreprindere socială” finanțate din fonduri nerambursabile.
•
• Nu faci parte din categoia de tineri NEETs (tinerii NEETs sunt tinerii sub 24 de ani inclusiv
care nu urmează o formă de învăţământ, nu sunt angajați și nu sunt cuprinși într-un program de
formare profesională).
Q3. Când pot să înființez afacerea și să încep activitatea?
A3. După participarea la curs și la concursul de planuri de afaceri, nu mai devreme de Iulie Septembrie 2020. Conform proiectului, cel mai probabil începând cu septembrie 2020. Vei avea
timp să îți calibrezi ideea de afaceri până atunci.
Q4. Câți bani pot să iau? Este adevărat că pot să iau până în 100.000 euro?
A4. Da, suma maximă admisă la finanțare în cadrul prezentei linii este de 100.000 euro/afacere,
la cursul leu-euro din august 2018 (știm că între timp s-a modificat cursul :( ). Fiecare
administrator de grant a stabilit prin cererea de finanțare pe care a depus-o la Autoritatea de
Management o sumă maximă pe care o alocă afacerilor nou înființate.
Q5. Ce e administratorul schemei de grant?
A5. Autoritatea de Management a programului care finanțează schema de grant a selectat mai
mulți administratori pentru schema de grant. Aceștia sunt organizații individuale sau parteneriate
de organizații publice și private care gestionează relația cu potențialii antreprenori, realizează
activitățile suport pentru antreprenori, monitorizează înființarea și dezvoltarea afacerilor,
facilitează transferul subvenției (finanțării nerambursabile) către antreprenor. În cazul
proiectului nostru, administratorul schemei de grant este Fundația Alături de Voi în parteneriat
cu www.fonduri-structurale.ro.
Q6. Trebuie să vin cu cofinanțarea mea?
A6. Nu este obligatoriu, dar vei primi punctaj în plus în evaluarea planurilor de afaceri.
Q7. Sunt eligibil să primesc fondurile dacă nu particip la cursurile organizate de beneficiar?

A7. Pentru început, la concursul de planuri de afaceri se vor putea depune planuri de afaceri
pentru evaluare doar de către persoanele care au luat examenul ANC în cadrul celor 2 cursuri
derulate de către ADV România pe proiect.
Ghidul care guvernează linia asta de finanțare a permis ca administratorii de grant să „păstreze”
locuri la finanțare pentru persoanele care nu au participat la cursuri, fără a depăși 10% din
numărul total de afaceri finanțate.
Q8. Dacă particip la mai multe cursuri în proiecte diferite am „mai multe șanse de câștig”?
A8. În NICIUN caz. Este interzisă participarea potențialilor antreprenori la mai multe cursuri
decontate în cadrul SOLIDAR. În cazul în care acest lucru are loc, antreprenorul social va fi
automat eliminat de la finanțare și va fi nevoit să ramburseze toate costurile cu formările la care
a participat.
Q9. Pot să folosesc banii pentru ce vreau eu?
A9. Cheltuielile care pot fi realizate din subvenții trebuie să se încadreze în lista orientativă
disponibilă în pagina proiectului. Achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri nu este
permisă.
Q10. Care sunt scenariile în care mi se poate retrage/cere să dau înapoi finanțarea?
A10. Teoretic, realizarea cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale și cu cele ale
contractului de subvenție care va fi semnat între administratorul schemei de antreprenoriat și
beneficiarul subvenției garantează eligibilitatea acestora (nu pot fi cerute de nimeni înapoi).
Mecanismele de control vor fi stabilite de administratorul schemei de antreprenoriat și vă vor fi
comunicate în cadrul contractului de subvenție. Recomandarea noastră este să vă adresați ori de
câte ori veți avea neclarități în realizarea cheltuielilor direct administratorului de grant.
Q11. Antreprenorul care înființează afacerea poate să ocupe apoi unul din locurile de muncă
obligatorii?
A11. Da.
Q12. Pot să angajez un membru al familiei?
A12. Da.
Q13. Ce Coduri CAEN sunt eligibile?

A13. În cadrul acestei linii se finanțează toate afacerile, mai puțin cele care activează în domeniul
acvaculturii, pescuitului, producției primare de produse agricole, transformării și comercializării
produselor agricole (în unele condiții). Nu există o listă de coduri CAEN eligibile.
Q14. Trebuie să fiu acționar majoritar în compania pe care o înființez?
A14. Da.

