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Despre NESsT:  

NESsT este un catalizator pentru întreprinderile sociale din țările cu piețe în dezvoltare și din întreaga 

lume. Folosind o combinație de investiții de capital, sprijin pentru dezvoltarea afacerii și consultanță 

strategică, NESsT pregătește antreprenorii să planifice, lanseze și replice ideile lor de afaceri cu 

impact social. Sprijinim metode orientate spre piață pentru rezolvarea problemelor sociale majore, 

precum sărăcia, șomaj, acces limitat la educație și oportunități pentru tineri, discriminarea pe piața 

muncii, și alte probleme cu care se confruntă persoanele cu venituri reduse din comunitățile 

marginalizate. Pentru fiecare 1$ investiti de NESsT într-o întreprindere socială, aceasta generează 

2$ în venituri din vânzări. Pentru mai multe detalii despre NESsT, vizitaţi: www.nesst.org. 

 În România, NESsT a investit peste 1,3 milioane de dolari în sprijin financiar și asistență tehnică 

pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale. De la data înființării sale în România, 2007, NESsT a 

derulat patru Competiții pentru Întreprinderi Sociale. Peste 270 de organizații au aplicat și 98 dintre 

acestea au primit training conform metodologiei NESsT de planificare a afacerii, dobândind astfel 

competențe în identificarea, evaluarea și dezvoltarea unei întreprinderi sociale. În prezent, NESsT 

oferă asistență tehnică și sprijin financiar unui portofoliu de incubare format din 9 întreprinderi 

sociale care oferă soluții sustenabile pentru integrarea pe piața muncii și pentru rezolvarea altor 

probleme sociale critice din România. 

NESsT folosește o abordare complexă care include: 

 Capital social - facilitarea accesului la profesioniști din diverse domenii care oferă consultanță 

pro-bono 

 Asistență tehnică pentru planificarea afacerii, dezvoltarea planului de afaceri și implementarea 

acestuia, precum și dezvoltarea abilităților de management 

 Investiții financiare pentru acoperirea costurilor de start-up sau de dezvoltare a afacerii 

(granturi sau împrumuturi) 

Abordare unică: Oferim sprijin pe termen lung unui portofoliu de întreprinderi sociale cu potențial 

mare de impact . 

 Pentru a demonstra potențialul acestor modele de afaceri, susținem și dezvoltăm start-up-uri de 

întreprinderi sociale și le pregătim pentru replicarea la scara largă cu scopul de a spori impactul 

acestora. 

 Selectăm întreprinderile sociale pe baza unui proces complex de evaluare care constă în 

dezvoltarea planului de afaceri și evaluarea acestuia. 

 Oferim întreprinderilor sociale din etapa de incubare sprijin pe termen lung (5-7 ani) pentru 

lansarea, susținerea și replicarea impactului lor. 

 Măsurăm performanța portofoliului NESsT folosind o metodologie dezvoltată de 15 ani care are 

la bază atât indicatori financiari cât și indicatori de impact social. 

NESsT este una dintre puținele organizații din România dedicate dezvoltării întreprinderilor sociale 

aflate în stadiu incipient, adoptând o abordare pe termen lung.  

Pentru mai multe detalii, vă rugă, vizitați pagina noastră: www.nesst.org/romania.  

http://www.nesst.org/romania


 
Competiția NESsT pentru Întreprinderi Sociale 2015: Ghidul aplicantului   
Pagina 3 din 13 
© NESsT  |   A nu se copia, folosi sau distribui fără permisiunea scrisă din partea autorilor.  

 

 

Despre UniCredit Foundation 

UniCredit Foundation a fost înființată în anul 2003 cu scopul de a contribui la dezvoltarea solidarității 

și activităților caritabile în special în comunitățile și regiunile unde UniCredit este prezent. Prin 

transferul de resurse financiare și abilități de management specifice unei companii, UniCredit 

Foundation sprijină proiecte inovative, cu un impact social semnificativ, acestea fiind implementate 

de către organizații locale non-profit. 

Despre UniCredit Țiriac Bank 

UniCredit Țiriac Bank este parte a UniCredit, grupul financiar european cu rețeaua cea mai extinsă 

din Europa Centrală și de Est. În România, UniCredit Țiriac Bank este una dintre principalele instituții 

financiare, oferind servicii și produse de înaltă calitate pentru cei aproximativ 580.000 de clienți activi, 

prin intermediul a 184 sucursale. Banca își propune să mențină permanent clientul în centrul 

activităților sale, să fie un partener cu care se lucrează ușor și să fie o parte activă a comunităților în 

care își desfășoară activitatea. 

Grupul UniCredit este prezent pe piața din România prin intermediul următoarelor companii: 

UniCredit Țiriac Bank, UniCredit Consumer Financing (UCFIN), UniCredit Leasing Corporation (UCLC), 

UniCredit Insurance Broker, Unicredit Leasing Fleet Management, UCTAM, Pioneer Asset 

Management si UniCredit Business Integrated Solutions SCPA. 

Despre UniCredit Business Integrated Solutions SCPA  

UniCredit Business Integrated Solutions – parte a grupului UniCredit - este o companie de servicii la 

nivel global, creată prin integrarea și consolidarea a 16 companii ale grupului și dedicata furnizării de 

servicii în sectoarele de Tehnologie a Informației și Comunicațiilor (ICT), Back Office și Middle Office, 

Real Estate, Securitate și Achiziții. 

Este una dintre primele companii de acest tip create la nivel european, având aproximativ 11.000 de 

angajați și activități în 11 țări: Austria, Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie, Republica Cehă, 

România, Slovacia, Ungaria, New York și Singapore. 

Despre SEIF:  

Social Entrepreneurship Initiative and Foundation (seif) organizație înființată în Zürich, Elveția, 

sprijină persoane și echipe ale căror idei inovative urmăresc să rezolve provocări ale afacerilor sociale. 

Seif oferă servicii profesionale de asistență pentru afaceri sociale prin consolidarea capacității 

organizaționale și networking, suport oferit în toate etapele de dezvoltare ale afacerii, de la 

conturarea ideii până la stadiul de creștere.  

Despre ADV: 

Fundația „Alături de Voi” România este o organizație neguvernamentală, înființată în februarie 2002 

a cărei misiune este incluziunea persoanelor seropozitive HIV și din alte grupuri vulnerabile. ADV 

România este prima organizație din țară care a înființat 3 unități protejate sub sigla Util Deco în care 

a creat locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. ADV România este unul din promotorii 

conceptului de economie socială la nivel național, deținând Centrul Național de Economie Socială la 
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Iași și alte centre de resurse în domeniu, în Constanța și Târgu Mureș, și un centru de resurse on-line 

www.ropes.ro (Produs în Economia Socială din România). 

1. Informații generale și obiective 

Problemele sociale cu care se confruntă comunitățile marginalizate pot fi rezolvate în mod eficient 

adoptând o abordare antreprenorială și dezvoltând afaceri cu impact social, numite aici întreprinderi 

sociale. Acestea sunt dezvoltate cu scopul de a crea schimbare sistemică prin abordarea unor aspecte 

precum lipsa pregătirii profesionale, discriminarea, izolarea, accesul limitat la servicii de bază, 

probleme care îngreunează integrarea persoanelor marginalizate și împiedică creșterea calității vieții 

acestora. Impactul social este obiectivul principal al afacerii, urmărind totodată atingerea 

sustenabilității pe termen lung prin adoptarea unor principii antreprenoriale și fiind orientați către 

piață și clienți. Participanții în cadrul competiției trebuie să urmărească atingerea următoarelor 

obiective: 

 Impact social – întreprinderea generează schimbare sistemică și pe termen lung în comunitatea 

în care operează adresându-le grupurilor marginalizate identificate 

 Financiar – întreprinderea trebuie să fie viabilă pe termen lung din punct de vedere comercial, 

acoperindu-și cheltuielile de operare și generând profit cu scopul de a-l reinvesti în dezvoltarea 

întreprinderii; 

 Operațional - practicile de afaceri trebuie să adere la cele mai înalte standarde de etică și 

transparență; 

 Impact asupra mediului – întreprinderea își ia angajamentul de a derula operațiuni cu impact 

redus asupra mediului.  

 

Prin acest program, NESsT urmărește identificare a 15 întreprinderi sociale cu potențial ridicat de a 

crea impact social pe termen lung şi sustenabil din punct de vedere financiar. NESsT va oferi acestora 

consultanță individualizată pentru dezvoltarea unui plan de afaceri viabil și va premia 2 planuri de 

afaceri. Câștigătorii vor avea ocazia de a fi invitați în portofoliul NESsT, primind astfel sprijin financiar 

și consultanță individualizată pe termen lung pentru creșterea impactului întreprinderilor lor sociale. 

2. Ce arii de impact susținem? 

Încurajăm depunerea de aplicații pentru inițierea sau dezvoltarea unor întreprindere sociale ce 

urmăresc atingerea unor obiective de impact ambițioase în următoarele domenii: 

o Incluziune pe piața muncii: pregătire profesională, oportunități de angajare sau plasare pe piața 

forței de muncă pentru persoane cu dizabilități, tineri aflați în situații de risc, minorități etnice și 

alte categorii de persoane excluse de pe piața muncii. Aceste modele de întreprinderi sociale fie 

angajează ele direct persoane marginalizate, fie operează drept o platformă de reintegrare 

profesională oferind pregătire profesională adaptată cerințelor pieței muncii și mediind găsirea 

unor locuri de muncă în sectorul privat pentru aceste categorii de persoane.  
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Exemplu: CONCORDIA Bakery, întreprindere socială dezvoltată cu sprijinul NESsT România, oferă 

formare profesională certificată tinerilor aflați în situații de risc, oferind absolvenților lor locuri de 

muncă pe termen scurt facilitând astfel tranziția acestora către piața muncii. Întreprinderea socială 

produce și vinde produse de panificație folosind doar ingrediente naturale. 

o Surse de venit sustenabile: creșterea accesului la piețe de desfacere pentru artizani, mici 

fermieri și alți producători marginalizați şi cu venituri reduse, producători care astfel obțin o 

sursă  de venit constantă și echitabilă care le poate asigura un trai decent. Aceste modele de 

întreprinderi sociale operează de obicei sub forma unor cooperative sau asociații de producători 

având drept scop creșterea veniturilor membrilor lor.  

Exemplu: Valea Barcăului (producătorului mărcii Sănătate Dulce), întreprindere socială dezvoltată cu 

sprijinul NESsT România, produce mix-uri de miere de calitate superioară oferind o sursă de venit 

sustenabilă și un preț echitabil apicultorilor din județul Sălaj.  

o Tehnologii cu impact social: tehnologii care contribuie direct la crearea de locuri de muncă sau 
la generarea unor surse de venit prin creșterea productivității micilor producători sau 
meșteșugari din comunități cu venituri reduse și/sau marginalizate. Aceste modele de 
întreprinderi sociale comercializează tehnologii în domenii precum apa și canalizare, agricultură, 
energie regenerabilă și/sau tehnologii asistive. 

Exemplu: În Peru sunt peste 65000 de familii implicate în producția cerealelor. Dintre aceștia 

aproximativ 60% folosesc mâna de lucru pentru recoltare. Aceasta nu doar încetinește productivitatea, 

ci și cauzează îmbătrânirea prematură și alte afecțiuni fizice. Pentru a răspunde acestei provocări, 

Innova Margini produce și comercializează la prețuri accesibile utilaje pentru recoltarea cerealelor, 

tocătoare de furaje, semănători pentru porumb și alte mașini pentru industria agroalimentară care 

conduc la randamente mai mari și produse finite de calitate mai bună. Folosind aceste mașini, fermieri 

mici și mijlocii își pot îmbunătăți veniturile.  

Participanții în cadrul competiției trebuie să demonstreze că au o viziune pe termen lung și obiective 

îndrăznețe privind impactul social. Vor fi preferați candidații care prezintă o viziune pe termen lung 

urmărind crearea unei soluții viabile la o problemă ce afectează un grup mai mare de persoane 

dezavantajate și nu doar rezolvarea unei probleme punctuale pentru un număr restrâns de oameni. 

Vrem ca cei care participă la această competiție să propună și să demonstreze că pot dezvolta cu 

succes întreprinderi sociale cu potențial de a deveni modele de referință, demne de a influența 

politicile publice pe termen lung. 

3. Care sunt beneficiile participanților? 

 4 luni de asistență tehnică pentru dezvoltarea unei întreprinderi sociale și dobândirea 
competențelor necesare lansării și administrării acesteia.      

 Un plan de afaceri pentru întreprinderea socială propusă. 

 Premiile Competiției NESsT pentru Întreprinderi Sociale 2015: La finalului perioadei de 
planificare, NESsT va acorda 2 premii financiare (cu o valoare până la 10.000 EUR fiecare) pentru 
recunoașterea celor mai bune idei de întreprinderi sociale. 
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 Organizațiile/persoanele vor fi eligibile pentru a intra în portofoliul NESsT, beneficiind astfel de 
sprijin financiar și consultanță individualizată pe termen lung pentru dezvoltarea întreprinderii 
lor sociale. Criteriile de selecție pentru portofoliul NESsT sunt: 1) calitatea planului de afaceri, 
potențialul de piață și capacitatea de implementare a echipei, 2) compatibilitatea cu NESsT, mai 
exact probabilitatea ca NESsT să adauge valoare dezvoltării întreprinderii sociale, 3) impactul 
social ridicat și potențialul de creștere/extindere, și 4) riscul investiției comparativ cu restul 
portofoliului de incubare al NESsT (nevoia de investiție trebuie să fie rezonabilă în comparație cu 
impactul social creat și în comparație cu celelalte întreprinderi sociale din portofoliul NESsT).  

 Participanții la competiție care au deja o întreprindere socială funcțională sau un prototip pot 
opta și pentru premiul Your Choice, Your Project (YCYP) putând câștiga unul dintre cele trei 
premii de 5000€, 3000€ sau 2000€. YCYP este o inițiativă a UniCredit Foundation implementată 
în parteneriat cu NESsT. Premiile vor fi acordate pe baza votului angajaților UniCredit Țiriac Bank 
și UniCredit Business Integrated Solutions SCPA. Participarea la YCYP este condiționată de 
participarea la Competiția NESsT pentru Întreprinderi Sociale. De reținut că selecția pentru  YCYP 
nu implică neapărat selecția și pentru Competiția NESsT pentru Întreprinderi Sociale sau invers. 
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4. Care sunt etapele Competiției NESsT pentru Întreprinderi Sociale? 
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Organizațiile și persoanele selectate vor trece, cu asistență din partea echipei NESsT,  printr-un proces 
în cadrul căruia vor avansa pas cu pas, consolidându-și capacitatea de a derula și dezvolta activități 
specifice întreprinderilor sociale.  

Fiecare etapă din cadrul procesului se construiește pe etapa anterioară, oferind participanților 

posibilitatea de a analiza  fezabilitatea ideii lor, de a determina piața țintă și a realiza previziuni 

financiare, de a înțelege mai bine necesitățile operaționale și riscurile asociate întreprinderii lor și de 

a realiza un plan de afaceri pentru implementarea acesteia. La fiecare etapă, participanții primesc 

consultanță individuală din partea echipei NESsT pentru elaborarea cercetării și a documentelor 

corespunzătoare fiecărei etape. Participanții vor trece la etapa următoare doar în cazul obținerii 

unei evaluări pozitive a documentelor realizate și trimise la finalul fiecărei etape.    

Pentru a trece la etapa următoare, participanții trebuie să participe la fiecare workshop și să trimită 

la timp materialele solicitate. Fiecare organizație și echipă va fi reprezentată de două persoane la 

workshop-urile organizate în cadrul competiției.  

Planul de activități1  

Dată/perioadă (2015)  

2 martie Termen limită pentru trimiterea aplicațiilor 

3 – 18 martie Preselecție și intervievarea celor preselectați 

20 martie Selecția finală și anunțarea participanților  

24 -25 martie 
Workshop de introducere și realizarea unui studiu de 

prefezabilitate 

10 aprilie 
Termen limită pentru trimiterea documentelor de lucru aferente 

primei etape  

24 aprilie 
Termen limită pentru primirea feedback-ului aferent primei 

etape 

28 – 29 aprilie 
Workshop privind cercetare de piață, planul de marketing și 

planul  operațional  

5 mai 

Termen limită pentru trimiterea planului privind cercetarea de 

piață și cererea de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor 

aferente cercetării și/sau creării și testării unui prototip 

Aprile – mai Consultanță individualizată (în persoană, pe email, Skype etc.)  

20 mai 
Termen limită pentru trimiterea documentelor intermediare 

aferentei etapei a doua  

29 mai 
Termen limită pentru trimiterea primei părți a planului de afaceri 

(cercetarea de piață, planul de marketing, planul operațional) 

10 iunie 
Termen limită pentru primirea feedback-ului aferent etapei a 

doua 

11-12 iunie 
Workshop privind analiza financiară, managementul riscurilor și 

evaluarea impactului social   

                                                            
1 Datele sunt estimative, acestea vor fi confirmate după selectarea participanților. 
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26 iunie Termen limită pentru trimiterea planului de afaceri complet 

29 iunie – 3 iulie 
Evaluarea planurilor de afaceri de către echipa NESsT și 

evaluatorii externi,  primirea feedback-ului final 

Iulie TBD Prezentarea planului de afaceri în fața Comisiei de Evaluare  

Iulie TBD Decizia finală privind câștigătorii 

Iulie TBD Ceremonia de premiere și întocmirea contractului de colaborare 

 

5. Cine poate aplica la Competiția NESsT pentru Întreprinderi Sociale 2013? 

Încurajăm aplicații atât din partea organizațiilor non-guvernamentale, cât și din partea sectorului 
privat. Pot aplica la aceasta competiție:   

- ONG-uri și cooperative înregistrate în România ce au drept scop dezvoltarea unei 
întreprinderi sociale cu impact direct asupra misiunii lor;  

- Entități comerciale înregistrate în România care au o misiune socială. Entitățile 
comerciale eligibile pot fi deținute de ONG-uri sau înființate independent de un ONG. Sunt 
eligibile următoarele forme legale: SRL-uri, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale. 
Pot aplica DOAR entitățile comerciale care au o misiune socială clar definită, profitul fiind 
folosit pentru atingerea obiectivelor sociale în proporție de cel puțin 50%. Vor fi acceptate 
doar entitățile comerciale care tratează profitul drept mijloc de a-și atinge misiunea socială.   

- Echipe cu competenţe şi experienţă antreprenorială interesate să  dezvolte o 
întreprindere socială în direcţia uneia dintre ariile de impact descrise mai sus. Vom prefera 
aplicații de la echipe care pot dovedi că au un istoric de lucru împreună cu rezultate concrete 
și au viziune pe termen lung.  În cazul în care întreprinderea socială dezvoltată de aceștia se 
va număra printre câştigătorii Competiţiei NESsT pentru Întreprinderi Sociale, aceştia vor 
trebui să înființeze ulterior o entitate juridică înregistrată corespunzător modelului lor de 
afacere.   

Ne aşteptăm ca participanții la competiție să dovedească seriozitate şi angajament în dezvoltarea 

întreprinderilor sociale şi, pe parcursul a 4 luni, să investească un număr de aproximativ 34 de zile în 

procesul de planificare (analize preliminare, cercetarea de piață, plan de afaceri) a întreprinderii 

sociale.  

6. Care sunt etapele de selecție? 

Etapele de selecție pentru a intra în Competiția NESsT pentru  Întreprinderi Sociale sunt: 

Prima rundă – se va face o preselecție pe baza formularului de aplicare și a documentației aferente. 

Toţi aplicanții vor fi anunțați prin email, până pe data de 9 martie 2015, dacă au fost sau nu 

preselectaţi.  

A doua rundă – Echipa NESsT va vizita şi/sau va intervieva candidații preselectați. Scopul acestei 

etape este de a înțelege mai bine contextul și motivația candidatului, de a cunoaște echipa ce va lucra 

pe inițiativa propusă și de a vedea infrastructura disponibilă pentru dezvoltarea întreprinderii sociale 

propuse. În urma evaluării informațiilor colectate în această etapă, se vor selecta maxim 15 
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organizații/entități comerciale/persoane fizice care vor fi invitați până la data de 20 martie 2015 să 

intre în procesul competițional. 

Cei care au deja o întreprindere socială funcțională sau un prototip testat pe piață și optează să intre 

și in cursa pentru unul dintre cele trei premii financiare (5000 euro, 3000 euro și 2000 euro) 

acordate de către UniCredit Foundation în cadrul Your Choice Your Project, vor intra într-un proces 

de selecție derulat în paralel cu Competitia NESsT pentru Întreprinderi Sociale. Dintre aceștia, 3 vor 

fi selectați pentru a intra în sistemul de votare intern al angajaților UniCredit Țiriac Bank și 

UniCredit Business Integrated Solutions SCPA.  

7. Care sunt criteriile de selecție pentru a intra în Competiția NESsT pentru Întreprinderi 

Sociale?  

Într-o primă fază, vor fi selectați 10 participanți (pe baza aplicației și a interviului cu echipa NESsT) 

care vor fi invitați să intre in procesul de planificare al afacerii. Criterii de selecție sunt:  

• Motivația participanților. Dorim să identificăm şi să sprijinim oamenii cei mai pasionați şi 

motivați, cu abilități de lideri, deoarece credem că pasiunea lor e un element important în succesul 

întreprinderilor sociale. În formularul de aplicare se regăsesc o serie de întrebări legate de 

motivația înscrierii în această competiție și motivația de a rezolva problema socială vizată (atât a 

celui care trimite aplicația cât și a echipei sale). Vă rugăm să acordați o atenție deosebită acestor 

întrebări. În procesul de selecție, evaluatorii vor acorda o atenție  deosebită răspunsurilor 

dumneavoastră prin care descrieți motivația de a participa la această competiție, de a dezvolta 

întreprinderea socială și argumentarea deciziei de a face pasul acesta anul următor. 

• Experiența sau legătura cu grupul dezavantajat/problema socială vizată – implicarea 

echipei în alte proiecte dedicate acestui grup dezavantajat/acestei probleme sociale, rezultatele 

obținute etc. 

 Viziune antreprenorială și descrierea întreprinderii sociale  - În formularul de aplicare veți 
găsi întrebări despre ideea de întreprindere socială propusă. Nu trebuie să dețineți deja un plan 
de afaceri dezvoltat, însă vor fi preferați candidații care oferă o descriere concisă, clară și 
convingătoare a produsului/serviciului, avantajele acestuia, poziționarea comparativ cu alte 
produse similare existente pe piață.   

 Potențialul întreprinderii sociale de a genera impact semnificativ și sustenabil – Impactul 
urmărit trebuie descris atât cantitativ, cât și calitativ. Candidații trebuie să demonstreze că au o 
viziune pe termen lung realistă privind impactul social și financiar al întreprinderii sociale 
propuse. 

• Existenţa unui istoric organizaţional sau personal legal, transparent şi curat. Pentru a 

cunoaşte istoricul persoanelor sau organizaţiilor care se vor înscrie, formularul include întrebări 

legate de activităţi desfăşurate, rezultate financiare, impact social, principali parteneri etc.. Vă 

rugăm să răspundeţi cu atenţie la aceste întrebări şi să furnizaţi toate documentele adiţionale de 

care dispuneți, dacă considerați că acestea ar ajuta evaluatorii. 
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8. Există criterii de selecție diferite pentru competiția Your Choice Your Project? 

Pe lângă criteriile menționate mai sus, pentru selecția celor 3 care vor intra în procesul de votare 

se vor lua în considerare și următoarele criterii: 

- Propunerea și argumentarea necesității unei proiect concret de consolidare, extindere sau 

dezvoltare a întreprinderii sociale.  

- Stabilirea unor obiective concrete și cuantificabile ca urmare a realizării proiectului. Investiția 

propusă trebuie să fie argumentată cu cifre într-o perioadă de timp bine definită (de exemplu: 

creșterea vânzărilor cu 30% în următorul an, reducerea timpului de producție cu 20% din luna a 

2-a etc.).  

- Compatibilitate cu misiunea și valorile UniCredit Foundation (www.unicreditfoundation.org) 

9. Care sunt criteriile de selecție a câștigătorilor Competiției NESsT pentru Întreprinderi 

Sociale? 

Selecția celor 2 câștigători se va face pe baza planurilor de afaceri scrise şi susţinute în faţa unui 

comitet de investiție format din membrii echipei NESsT, finanțatorii noștri şi alţi specialişti din 

domeniul afacerilor şi al economiei sociale. Criteriile folosite pentru această selecţie finală sunt: 

• Sustenabilitatea întreprinderii sociale şi impactul acesteia: Întreprinderile sociale trebuie 

să fie modele sustenabile financiar, să rezolve o problemă socială concretă și pregnantă având un 

grup țintă beneficiar bine definit. Planificările financiare din planurile de afaceri trebuie să 

demonstreze capacitatea întreprinderii sociale de a supravieţui chiar și după încetarea sprijinului 

financiar din partea NESsT. De asemenea, este esențial ca aceste afaceri să crească în timp și 

comunitatea  să beneficieze pe termen lung de impactul social generat de întreprindere. Impactul 

social trebuie să fie semnificativ, întreprinderile sociale trebuie să îl poată demonstra, măsura și 

comunica în mod clar. Vor fi preferați candidații care propun modele de afaceri cu o viziune 

îndrăzneață pe termen lung, cu o creștere semnificativă a impactului și a afacerii, putând influența 

politicile publice.     

• Viabilitatea afacerii propuse și cunoașterea pieței: Întreprinderile sociale câştigătoare 

trebuie să demonstreze o bună cunoaștere a pieței pe care urmează să activeze, să aibă un plan 

viabil de poziționare pe piață și să fie orientați spre cerințele pieței. Vor fi preferate 

întreprinderile sociale care au o abordare clară privind poziționarea pe piața chiar dacă 

produsul/serviciul nu este inovativ.   

• Implicarea echipei și angajamentul pe termen lung: Deoarece ne-am propus ca 

întreprinderile sociale câştigătoare să fie durabile în timp, credem că este relevant ca acestea să 

fie conduse de echipe motivate, creative şi dedicate schimbării durabile. La finalizarea acestui 

proiect, dorim ca aceste echipe să fie capabile să dezvolte în continuare întreprinderile sociale și 

să înţeleagă nevoile de pe piaţă, să fie capabile să răspundă / să se adapteze acestor nevoi, să fie 

orientate către client, să păstreze impactul social ca principalul factor motivațional al afacerii, să 
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asigure/atingă stabilitatea financiară, să iniţieze proiecte similare sau să motiveze şi să asiste 

dezvoltarea altor întreprinderi sociale. 

10. Informații utile 

 

1. Ce formulare există, unde pot fi obţinute şi câte pot fi trimise pe organizaţie/persoană? 

Există un singur tip de formular de aplicare pe care îl găsiți pe pagina competiției aici. Fiecare 

persoană sau organizaţie poate trimite un singur formular care poate include maxim 3 idei de 

întreprinderi sociale. 

2. Ce documente trebuie să cuprindă aplicația? 

Pentru a intra în procesul de selecție, organizaţiile şi persoanele/echipele interesate trebuie să trimită 

următoarele documente: 

-  Formularul de aplicare completat 

- Opțional, puteți anexa documente relevante (cu o dimensiune totală de maxim 7 MB), 

conform recomandărilor din formularul de aplicare, astfel: 

o Imagini cu produsele oferite  și/sau imagini cu activitățile desfășurate în cadrul 

întreprinderii sociale, inclusiv materiale promoționale.  

o Un plan de afaceri complet și/sau strategia de dezvoltare dacă sunt disponibile.  

o CV-urile echipei de management.  

o Situațiile financiare ale organizației și/sau ale întreprinderii pentru ultimii 3 ani 

o Situația financiară prognozată pentru 2015 

o Raport anual.  

o Prezentare PowerPoint a întreprinderii sociale.  

o Orice alte materiale care considerați că vor ajuta evaluatorii să aibă o imagine 

completă asupra organizației și/sau echipei dvs. și a întreprinderii sociale propuse. 

 

3. Unde se trimit formularele de aplicare şi documentele aferente?  

Formularele de aplicație se pot descărca de pe pagina de internet a Competiţiei, <click aici>. 

Formularele de aplicație și documentele aferente se vor trimite prin email, către Despina iancu, 

Enterprise Development Manager în cadrul NESsT România, la adresa diancu@nesst.org, până la data 

de 2 martie 2015, ora 23:59. 

 

4. Cât de mari pot fi fișierele trimise?  

Vă încurajăm să revizuiți documentele de înscriere și să încercați să reduceți dimensiunea acestora 

înainte de transmitere. Nu vom putea accepta fișiere care depășesc dimensiunea totală de 7 MB. 

 

http://www.nesst.org/romania/competitia-nesst-pentru-intreprinderi-sociale/
http://www.nesst.org/romania/competitia-nesst-pentru-intreprinderi-sociale/
mailto:diancu@nesst.org
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5. Cum ne puteți contacta pentru întrebări legate de competiție pe parcursul perioadei de 

înscriere? 

Înainte de termenul limită de trimitere al aplicațiilor, cei interesați vor avea ocazia să obțină clarificări 

și răspunsuri la eventualele întrebări direct din partea echipei NESsT în cadrul celor trei mese 

rotunde organizate cu sprijinul Fundației Alături de Voi. Acestea vor avea loc astfel: în Constanța pe 

24 februarie, în Târgu Mureș  pe 26 februarie și în Iași pe 2 martie. Pentru mai multe detalii, vă rugăm 

să vă înregistrați aici.  

În plus, pentru orice întrebări legate de procesul de înscriere în competiție, vă rugăm să ne contactaţi 

la adresa de e-mail diancu@nesst.org  sau telefonic la 0356.711.711  sau 0728.905.496  de luni până 

vineri, 9:00 – 16:00.   

6. Cum puteți afla dacă aplicația dumneavoastră a fost primită? 

Aplicațiile complete vor primi un e-mail de confirmare la cel mult 3 zile după primire documentelor. 

În cazul în care evaluatorii solicită documente adiţionale, veţi fi contactaţi de către echipa NESsT.  

7. E nevoie de o cofinanţare din partea celor ce se înscriu? 

Nu este nevoie de nici o cofinanţare din partea participanţilor, însă vă încurajăm să dovediți că 

dispuneți de resursele (financiare, materiale și umane) necesare dezvoltării întreprinderii sociale sau 

că le puteți accesa în timp util pentru implementarea afacerii propuse. Totodată, disponibilitatea de 

a folosi resursele proprii în banii sau în alte bunuri pentru crearea întreprinderilor sociale subliniază 

motivația reală şi implicarea echipei participante.  

 

8. Ce anume nu va fi selectat/finanţat? 

Prin acest proiect nu finanţăm cheltuieli retroactive din proiecte încheiate sau în desfăşurare, burse, 

studii academice şi cercetări pentru angajaţii organizaţiei. Totodată, următoarele tipuri de organizații 

nu vor fi considerate eligibile în Competiția NESsT pentru Întreprinderi Sociale: organizaţiile 

religioase prozelite, fundaţiile bazate exclusiv pe grant-uri, reprezentanţele ne-autonome ale 

organizaţiilor internaţionale, organizaţiile legate de partide politice, campanii politice, candidaţi 

politici, tabac, alcool, arme militare și rasism . 

Termenii de confidențialitate 

Toate informaţiile, documentele şi datele trimise de participanţii în Competiția NESsT pentru 
Întreprinderi Sociale rămân confidenţiale şi pot fi folosite doar în scopul selecție participanților în 
cadrul competiției şi cu acordul autorilor.  

https://docs.google.com/forms/d/1up9AJ30i2UHRdf4bjjcLH-cxgK1boSIdHXWP8OBlhSA/viewform?usp=send_form

