
Perioada de implementare:  
12 luni, 05.01.2015 – 31.12 2015. 

Valoarea totala eligibila a 
proiectului: 4.170.154,00 lei. 

Valoarea asistentei financiare 
nerambursabile: 4.086.750,92 lei. 

DESPAS 
Buletin informativ nr. 2 

Proiectul “Dezvoltarea Economiei 
Sociale prin Promovarea 
Antreprenoriatului Social-

DESPAS” este cofinantat din 
Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, Axa prioritara 6 
“Promovarea incluziunii sociale”, 

Domeniul major de interventie 6.1 
“Dezvoltarea economiei sociale” 



PROMOVARE 

IANUARIE-AUGUST 2015 

CONFERINTA LANSARE  
REGIUNEA NORD-EST  
15 MAI 2015, CIUREA 
Conferinta de lansare a 
proiectului a fost organizata 
de catre Fundatia Culturala 
Quo-Vadis/ Iasi, partener in 
cadrul proiectului DESPAS, 
cu sprijinul ADR SE, in 
calitate de beneficiar si al 
Primariei Comunei Ciurea/
Iasi, avand rolul de partener.  
La acest eveniment, au 
participat reprezentanti ai 
administratiei publice locale 
si centrale, mediului de 
afaceri, partenerilor 
proiectului, grupului tinta al 
proiectului, mass media 
locala. 
In urma organizarii 
conferintei de lansare au fost 
publicate articole de presa si 
difuzate reportaje in mass 
media locala. 
Toti participantii la conferinta 
de lansare au primit mape 
cuprinzand prezentarea 
proiectului si un pliant de 
promovare a proiectului   



PROMOVARE 

IANUARIE-AUGUST 2015 

CONFERINTA LANSARE  
REGIUNEA SUD-EST  
15 IULIE 2015, BRAILA 
Conferinta de lansare a 
proiectului in Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est a fost 
organizata de catre ADR SE, in 
calitate de beneficiar al 
proiectului.  
Participantii la conferinta au 
fost reprezentanti ai 
administratiei publice locale, 
mediului de afaceri, institutiilor 
cu rol in protectia si 
promovarea egalitatii de sanse 
a grupurilor vulnerabile ale 
proiectului, partenerilor 
proiectului, mass-mediei locale. 
 Participantii au fost interesati 
cu privire la cursurile care vor fi 
organizate in cadrul proiectului, 
tipologia (initiere/specializare/
perfectionare), perioada 
estimata pentru defasurarea 
acestora si locatiile cursurilor. 
Toti participantii la conferinta 
de lansare au primit mape 
cuprinzand prezentarea 
proiectului si un pliant de 
promovare a proiectului. 



PROMOVARE 

IANUARIE-AUGUST 2015 

MEDIA 
7 comunicate in presa locala  
3 comunicate in presa online  
1 articol de presa si numeroase aparitii TV online: P6:  

 

WWW.DESPAS.RO 

MATERIALE PROMOTIONALE: 9 roll-up-uri, 900 pliante 

BULETINE INFORMATIVE: 2 
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Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013. Investeste in oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de interventie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”  
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