
Asociatia ASIMCOV  

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectivul 

tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenorialului social și 

a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: 

Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, My SMIS 127358.                                                                

                

 

 

INVITAȚIE 

 
Asociatia Exino, în parteneriat cu Asociatia Întreprinderilor Mici si Mijlocii Covasna, ASIMCOV, va 

invita în data de 6 decembrie 2019, orele 12:00 la evenimentul de informare cu privire la economia 

sociala, oportunitatile oferite prin proiectul:   

”Consolidarea coeziunii sociale în regiunea Sud Muntenia si în regiunea 

Centru” – proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital 

Uman, axa prioritară 4: Incluziunea socială si combaterea sărăciei. 

 

Evenimentul va avea loc la Centrul de Cultura Arcus din Sfantu Gheorghe, str. Oltului nr.6. 

 

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui ecosistem de antreprenoriat social prin 

înfiintarea unui numar de 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de insertie, prin acordarea 

de sprijin financiar de minimis si furnizarea unui program amplu de formare, consiliere si mentorat 

destinat noilor entitati. În cadrul grupului tinta vor fi selectate un numar de 104 de persoane care au 

domiciliul sau resedinta în regiunile Sud Muntenia sau Centru si care doresc sa înfiinteze o 

întreprindere de economie sociala conform unei metodologii care va fi disponibila pe pagina de 

internet a proiectului. 

Entitatile de economie sociala  sunt actori importanti în procesul de dezvoltare comunitara durabila, 

reprezentand ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa 

serveasca interesul general, interesele unei colectivitati prin cresterea gradului  de ocupare a 

persoanelor apartinand  grupului vulnerabil,  producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii  

sau executia de lucrari.  

La eveniment sunt invitati institutii publice si agentii din domeniul fortei de munca, entitati de 

economie sociala, persoane din grupul tinta si mass-media.  

Asteptam confirmarea participarii la adresa de e-mail: vajdases@gmail.com sau prin telefon la nr. 

0742-887526. 

Va asteptam cu drag!  

Vajda Lajos, director 

Asociatia ASIMCOV 
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