
                                       Titlu proiect

„Incubatoare de intreprinderi sociale în liceele din judeţul Ilfov”

1. Descrierea proiectului: 
Proiectului este compatibil cu tematica economiei sociale, cuprinsă în domeniul de intervenţie 

6.1  “Dezvoltarea  economiei  sociale”  pe  teritoriul  judeţului  Ilfov  folosind  reţeaua  de  licee 

agroindustriale  şi  silvice  din  localităţile  Brăneşti,  Dragomireşti,  Vidra  şi  Ciorogârla,  prin 

intermediul unui pachet de măsuri prin care vor deveni disponibile instrumente şi structuri ce 

sprijină activităţile de consiliere şi susţinere a grupurilor ţintă vulnerabile, precum şi stimularea 

– în cadrul unor incubatoare – a unor proiecte pentru şcoli/licee care au acreditate programe 

de calificare sau reconversie profesională din  Programul “A doua şansă”, mici afaceri sau 

programe antreprenoriale sociale realizabile în sfera economiei sociale ilfovene.

      1.1 Obiectivele generale ale acestui proiect sunt:

Dezvoltarea  economiei  sociale  prin  crearea  de  locuri  de  muncă  şi  intreprinderi  sociale  în 

vederea  integrării  şi  reintegrării  pe  piaţa  muncii  a  persoanelor  care  provin  din  grupuri 

vulnberabile/dezavantajate.

      1.2 Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel:

• Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională  iniţială si continuă, 

inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;

• Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii si productivităţii muncii;

• Facilitarea inserţiei tinerilor şi a somerilor de lungă durată pe piaţa muncii;

• Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;

• Promovarea  (re)inserţiei  pe  piaţa  muncii  a  persoanelor  inactive,  inclusiv  în  zonele 

rurale;

• Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;

• Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

      1.3  Partenerii programului sunt:

Consiliul Judeţean Ilfov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov şi Blocul Naţional Sindical

      1.4 Aplicantul este: 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov

1.5 Proiectul  este conform cu prevederile Ghidului Solicitantului Fondul Social European, 

Programul  Operaţional  Sectorial  -  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  (POS DRU)  CCI 

2007RO051PO001
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Valoarea proiectului: costul total al proiectului este de aproximativ 1.500.000 lei, din care 

contribuţia Consiliului Judeţean Ilfov este de 2%, din valoarea totală a proiectului aprobat.

       2. Durata proiectului: 
12 luni

       3. Grupurile ţintă sunt:

Persoane defavorizate din judeţul Ilfov ce nu şi-au definitivat studiile obligatorii.

       4. Beneficiarii finali sunt:

Aproximativ  300 de persoane din  grupuri  vulnerabile  ce  se  vor  încadra  în  muncă,  îşi  vor 

finaliza studiile sau vor deschide IMM-uri pe raza judeţului Ilfov.

       5. Cererea de finanţare contract de finantare semnat.

       5.1 Stadiul proiectului: Implementat.
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