
 

 
 
 
 

Programe Operațioanle 2021-2027 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – POEO 7. – ANTREPRENORIAT  ȘI 

ECONOMIE SOCIALĂ 

📝TIP BENEFICIAR: 
 

• Alt tip 
• Autoritate centrală 
• Autoritate locală 
• Autoritate regională 
• Autorități & Entități private 
• Centru de formare 
• IMM 
• Întreprinderi 
• Organisme non-profit şi ONG-uri 

 

📝 DOMENIU: 
 

• Concurență 
• Digitalizare 
• Educație și formare 
• Mediu de afaceri și antreprenoriat 
• Ocuparea forței de muncă 
• Parteneriate internaționale 
• Tineret 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/alt-tip/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-centrala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-locala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-regionala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritati-entitati-private/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centru-de-formare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/imm/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/intreprinderi/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/organisme-non-profit-si-ong-uri/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/concurenta/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/digitalizare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/educatie-si-formare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/mediu-de-afaceri-si-antreprenoriat/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/ocuparea-fortei-de-munca/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/parteneriate-internationale/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/tineret/


• Transport și mobilitate 
 

📝OBIECTIVE SPECIFICE: 

• Dezvoltarea unor structuri colaborative/ participative, cu rol în: promovarea, sensibilizarea 
(outreach) și conștientizarea publicului cu privire la antreprenoriat, antreprenoriatul social 
și economia socială. 

• Dezvoltarea unor programe de sprijin antreprenorial și a unor instrumente care să 
contribuie la creșterea potențialului economiei sociale. 

 

📝ACTIVITĂȚI ELIGIBILE/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

• Structuri participative, colaborative/ participative, cu rol în promovarea, sensibilizarea 
(outreach) și conștientizarea publicului cu privire la antreprenoriat, antreprenoriatul social 
și economia socială: organizare conferințe, forumuri, reuniuni și de evenimente de 
recunoaștere publică a modelelor de antreprenoriat social de succes, monitorizarea și 
evaluarea evoluției  economiei sociale în România;  sprijinirea entităților de economie 
socială etc. 

• Programe de sprijin antreprenorial (formare în competențe antreprenoriale, tutorat/ 
mentorat, asistență/ consiliere, role models, programe de formare în management de 
proiect programe de formare pentru administratorii schemelor de antreprenoriat etc.), 
inclusiv prin activarea potențialului antreprenorial al persoanelor aparținând grupurilor 
dezavantajate. 

• Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up) și incubatoare de afaceri. 

• Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregătire a 
managerilor sau a unor măsuri de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la diversele 
modalități de digitalizare a activității lor (ex.: SME Digital Start Pack). 

• Dezvoltarea de instrumente care să contribuie la creșterea potențialului economiei sociale 
prin sprijinirea dezvoltării rețelelor, federațiilor, uniunilor, consorțiilor de întreprinderi 
sociale și a centrelor de resurse ale acestora și a acțiunilor lor de promovare a conceptelor 
de economie socială și întreprinderi sociale, sau prin realizarea de studii, analize sau 
colectare periodică de date cu privire la potențialul de dezvoltare sau la impactul 
economic și social pe care îl au întreprinderile sociale și utilizarea acestora pentru 
cercetare și crearea unui cadru favorabil dezvoltării (exemplu: observator național al 
economiei sociale). 

• Acordarea de granturi pentru înființarea dezvoltare/ inovare /scalare/ extindere/ de 
întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție, inclusiv în domeniul oferirii de 
servicii sociale. 

• Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și întreprinderile 
sociale de inserție, inclusiv programe de pregătire a resurselor umane din cadrul acestor 
entități și sprijin pentru digitalizarea activității. 

• Sprijinirea angajatorilor întreprinderilor sociale pentru inserția socio-profesionala a 
lucrătorilor defavorizați – contracte de muncă subvenționate pe perioade cuprinse între 6 
– 24 luni cu plasarea pe piața muncii la finalul perioadei, servicii de acompaniere socio-
profesională și sociale. 

https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/transport-si-mobilitate/


 

📝SURSE: 

https://oportunitati-ue.gov.ro 

www.mfe.gov.ro 

📝NOTĂ : Informațiile existente se vor actualiza în urma finalizării negocierilor cu Comisia 

Europeană și a aprobării documentelor programatice. 

 

http://www.mfe.gov.ro/

