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FUNDATIA RUHAMA VA LANSA APELUL DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI
PENTRU INFIINTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE, INCEPAND CU DATA DE 3 AUGUST
2020, PRIMA SESIUNE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI IN CADRUL
PROIECTULUI
“PROGRESSIO-UN PROIECT IN SPRIJINUL ECONOMIEI SOCIALE”
DATA LANSARII APELULUI
DATA LIMITA DE DEPUNERE
A PROIECTELOR

LOCUL SI INTERVALUL ORAR
IN CARE SE POT DEPUNE
PROIECTELE

TIP DE SPRIJIN, SUME
APLICABILE SI RATA
SPRIJINULUI
INTENSITATEA SPRIJINULUI
PUBLIC NERAMBURSABIL
ALOCAREA FINANCIARA

FONDURILE DISPONIBILE
ALOCATE

3 August 2020, ora 8.00 AM
12 August 2020, ora 12.00 AM
Planurile de afaceri se depun la sediul social al Administratorului
schemei de ajutor de minimis:
Fundatia Ruhama
Strada Universității nr. 4, Oradea, Bihor, de luni pana vineri
inclusiv, in intervalul orar 8.00 - 12.00, in perioada 3 august 2020
– 12 august 2020 inclusiv.
Dosarele se pot depune personal in zilele lucratoare: Luni-Vineri,
in intervalul orar 08:00-12:00 AM. Oricand in perioada de
depunere a dosarelor, inclusiv in zilele de week-end, solicitantii au
posibilitatea de a transmite dosarul prin servicii de curierat; in acest
caz se ia in considerare data receptiei plicului de catre beneficiar de
la serviciile de curierat.
Sprijinul public nerambursabil va respecta R(CE) 1407/2013, cu o
valoare maxima de pana la 200.000 euro/beneficiar/pentru 3 ani
fiscali pentru intreprinderi unice.
100%.
Alocarea financiara pentru prezenta cerere de proiecte este de
612.000,00 euro respectiv 2.829.765,6 lei.
Curs InfoEuro august 2018 – 1 euro = 4,6238 lei
Fondurile disponibile sunt alocate pentru infiintarea si dezvoltarea
unui număr de 8 structuri de economie sociala, in regiunea Nord
Vest, județele Bihor, Cluj și Sălaj, dintre care 5 in mediul rural si 3
in mediul urban, cu un număr minim de 28 de locuri de muncă nou
create, astfel:
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MODEL PLAN DE AFACERI SI
ANEXE
CERINTE DE CONFORMITATE
SI ELIGIBILITATE
CRITERII DE EVALUARE SI
SELECTIE

 2 intreprinderi sociale in rural = 249.685,20 lei/fiecare, reprezentând contravaloarea a 54.000 euro /fiecare, cu obligația înființării a minimum 2 locuri de munca per Intreprindere Socială;
 1 intreprindere sociala in rural = 314.418,40 lei, reprezentând contravaloarea a 68.000 euro, cu obligația înființării a minimum 3 locuri de munca per Intreprindere Socială;
 2 intreprinderi sociale in rural = 388.399,20 lei/fiecare, reprezentând contravaloarea a 84.000 euro/fiecare, cu obligația înființării a minimum 4 locuri de munca per Intreprindere Socială;
 2 intreprinderi sociale in urban = 388.399,20 lei/fiecare, reprezentând contravaloarea a 84.000 euro/ cu obligația înființării a minimum 4 locuri de munca per Intreprindere Socială;
 1 intreprindere sociala in urban = 462.380,00 lei, cu obligația înființării a minimum 5 locuri de munca per Intreprindere Socială.
Valoarea maxima a ajutorului de minimis acordat fiecarei
intreprinderi sociale/fiecarui beneficiar de ajutor de minimis, in
corelatie cu numarul de locuri de munca nou infiintate, este de
100.000 euro, reprezentand maximum 100% din totalul
cheltuielilor eligibile.
Anexate prezentului anunt.
Orice document in forma editabila va fi solicitat pe email la adresa:
office@ruhama.ro
Conform fiselor atasate prezentului anunt.
Conform fisei atasate prezentului anunt.

Persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale in
urmatoarele judete (rural/urban): Bihor, Cluj și Sălaj, cu condiția să
TIPURI DE BENEFICIARI
fie din cadrul grupului țintă al proiectului (NV) și să fi absolvit
ELIGIBILI
cursul de Manager de intreprindere sociala in cadrul proiectului
ID SMIS 127419.
Web: www.ruhama.ro
Email: office@ruhama.ro
DATE DE CONTACT
Tel.: 0040 259 456 180
INFORMATII DETALIATE privind accesarea si derularea apelului de selectie sunt cuprinse in Ghidul
Solicitantului publicat pe site-ul www.ruhama.ro.Documentele apelului vor fi disponibile pe site-ul
administratorului de grant, incepand cu data de 3 iulie 2020. Puteti trimite solicitari de clarificari către
administratorul schemei de ajutor de minimis in perioada 3 iulie 2020 – 2 august 2020.
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