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Antreprenoriatul social - inima dezvoltării rurale 

Scopul cooperării in acest proiect este de a promova dezvoltarea zonelor rurale prin educarea oamenilor în 

probleme de afaceri, precum și de a-i motiva să dezvolte antreprenoriat social folosind resursele culturale, 

de mediu disponibile în zonele de reședință ale acestora. Grupul țintă adulți tineri și vârstnici de 55+ ani.  

Cei9 partener  de proiect, Letonia, Spania, Italia, Republica Cehă, Olanda, România, Turcia, Grecia, participă 

la activitățile proiectului pentru a atinge obiectivul principal al proiectului, realizarea de activități și de a 

produce unele rezultate. Partenerii proiectului sunt centre de educație pentru adulți care sunt responsabili 

de a arata oportunitățile de antreprenoriat social. Pe de altă parte, există și organizații care sunt 

responsabile de dezvoltarea antreprenoriatului social și care il pot răspândi in toată Europa. 

Cercetarea la nivelul tarilor partenere este unul dintre rezultatele planificate în proiectul „Comorile rurale - 

descoperirea și îmbunătățirea”. Cercetarea prezintă situația din diferite țări în domeniul antreprenoriatului 

social, precum și domeniile actuale pentru inițierea antreprenoriatului social. 
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LETONIA 

 În cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriat strategic - Antreprenoriatul rural - Inima dezvoltării rurale, am 

realizat un studiu asupra resurselor care pot fi găsite într-o zonă rurală și care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului social. 

 

 

SECTOARE: turism, gastronomie, agricultură, agricultură (în funcție de fiecare regiune / țară) 

Balvi este situat în partea de sud a Letoniei. Regiunea se numește Latgale. Latgale este bogat în lacuri, așa 

că se numește țara lacurilor albastre. Cele mai populare sectoare de antreprenoriat sunt agricultura, 

turismul, agricultura. Dar în planul dezvoltării durabile a regiunii Balvi se afirmă că până în 2030 se va 

încuraja dezvoltarea altor sectoare. Utilizarea eficientă și corectă a pădurilor, a terenurilor agricole, a apei și 

a altor resurse naturale permite păstrarea și menținerea capitalului natural regional într-un mod profitabil. 

Noii antreprenori sunt încurajați să utilizeze capitalul natural al județului și dezvoltarea durabilă a 

peisajului. 

Rezultatele sondajului privind utilizarea diferitelor surse pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în 

regiune reflectă următoarele rezultate.tourism, gastronomy, agriculture, farming (depending on each 

region/country)  

Ce resurse sociale (resurse umane) găsiți de valoare pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în 

regiunea dvs.? 

Răspunzând la această întrebare, oamenii au răspuns că există următoarele grupuri - tineri de șomaj pe 

termen lung, cu handicap, care ar dori să rămână în regiunea locală. Respondenții au menționat și calitățile 

pe care oamenii (resursele umane) ar trebui să le posede pentru a fi valoroase pentru antreprenoriat - 

cunoștințe, experiență, dorință de a face, abilități bine dezvoltate, creativitate. 

Ce resurse de mediu (resurse naturale) găsiți valoroase pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în 

regiunea dvs.? Resursele de mediu cele mai des menționate în sondaje sunt: 

• Solul-  pentru agricultură 

• Padurea- lemn de foc, lemn si materiale necesare activităților meșterilor; 

• Flora - utilizate în medicamente, preparate alimentare și băuturi (ceaiuri din plante, vânătoare, de ex.) 

Ce resurse culturale (tradiții, meșteșuguri, ritualuri religioase etc.) găsiți valoroase pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului social în regiunea dvs.? 

Resursele culturale cele mai des menționate în sondaje sunt: 
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Procesul tradițional de gătit, 

• ritualurile credinței letone, 

• restaurarea siturilor istorice culturale, 

• atelierele meșteșugurilor antice, 

• organizarea de evenimente culturale, 

• utilizarea culturii și tradițiilor latgaliene în afaceri 

Ce sectoare (turism, gastronomie, agricultură, fabricație etc.) găsiți cea mai potrivită cale de dezvoltare a 

antreprenoriatului social? 

Cele mai potrivite sectoare pentru dezvoltarea antreprenoriatului social sunt: 

• furnizarea de diferite tipuri de educație, 

• furnizarea de servicii de îngrijire socială, 

• productie 

• afaceri legate de menținerea unui stil de viață sănătos, 

• servicii IT diferite, 

• turism 

Referințe: 

http://www.balvi.lv/sabiedribas-lidzdaliba/16681-apstiprinata-balvu-novada-attistibas-programma-2018-

2024-gadam  

 

 

  

http://www.balvi.lv/sabiedribas-lidzdaliba/16681-apstiprinata-balvu-novada-attistibas-programma-2018-2024-gadam
http://www.balvi.lv/sabiedribas-lidzdaliba/16681-apstiprinata-balvu-novada-attistibas-programma-2018-2024-gadam
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SPAIN 

În cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriat strategic - Antreprenoriatul rural - Inima dezvoltării rurale, am 

realizat un studiu asupra resurselor care pot fi găsite într-o zonă rurală și care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului social. 

CONTEXT 

Vecinatatile Bajamar (2141 locuitori în 2015) și Punta del Hidalgo (2.544 locuitori în 2015) sunt situate într-o 

zonă rurală, la 14-16 km de orașul San Cristobal de La Laguna. Principalul sector este turismul, datorită 

stabilității climatului, cu o temperatură medie anuală de 21 de grade Celsius, precum și a împrejurimilor 

naturale (piscine naturale, vedere la munte, plaje stâncoase și nisipoase etc.). Turismul rezidențial și-a atins 

apogeul în anii 60 și 70, dar datorită creșterii turismului de masă în sudul insulei și alți factori, zona Bajamar 

- Punta del Hidalgo s-a transformat în „orașe de dormitor”. 

Două din fiecare trei companii situate în zonă lucrează într-unul din aceste trei segmente: servicii generale 

(24,74% din companii), ospitalitate (27,26%) și produse alimentare (16,21%). Sectorul serviciilor deține o 

poziție importantă, ocupând 73,69% din lucrătorii din zonă. Alte sectoare relevante sunt pescuitul, 

agricultura etc.  

RESURSE SOCIALE  

Structura de vârstă este tipică societăților occidentale, întrucât segmentele de vârstă reprezentate cantitativ 
mai bine sunt cele între 30 și 49 de ani, ca urmare a perioadei „boom boom” în Spania din anii ’60. Cu toate 
acestea, situația s-a îmbunătățit în ultimii ani datorită imigranților tineri care au sosit în ultimul deceniu. 

Există resurse umane cu cunoștințe despre stilurile de pescuit tradiționale și agricultură, si produsele sale 

asociate, cum ar fi țeserea plaselor de pescuit și a altor gadgeturi, cosăria, semințele locale, dezvoltarea 

instrumentelor necesare și îngrijirea animalelor. 

RESURSE DE MEDIU 

Bajamar și Punta del Hidalgo fac parte, în mare măsură, din zona protejata a Rezervației Biosferei UNESCO 

din Parcul Rural Anaga. Datorită varietății uriașe de peisaje care coexistă într-un spațiu limitat, există un nivel 

ridicat de biodiversitate atât în mare, pe sol, cât și în aer. Se pot găsi specii pe cale de dispariție, cum ar fi 

algele galbene sau guirre. 

Coasta Bajamar și Punta del Hidalgo se remarcă pentru platforma lor largă formată din roci și bălți, în spaniola 

¨charcos¨, unde localnicii înoată în timpul mareei joase. De asemenea, piscinele naturale au o distincție de 

calitate a pavilionului albastru. 

În partea superioară a Bajamar, câțiva copaci de dragon se împletesc cu palmierul formând ceea ce este unul 

dintre cele mai bine păstrate mostre de pădure termofile rămase pe insulă. Această pădure, care anterior a 

acoperit zonele de mijloc ale insulelor, a fost redusă la păduri mici, în zone cu acces dificil, cum ar fi acestea. 

La Punta păstrează o mică flotă de pescuit și o breaslă a pescarilor (care oferă restaurantelor locale pește 

proaspăt pentru mâncărurile lor tradiționale), precum și plantații de banane și exploatări de animale - 

caprine, oi și pui. Cu toate acestea, în zilele noastre, există multe terenuri abandonate care ar putea fi 

recuperate în grădini și ferme care ar putea fi furnizori locali de restaurante și piețe. 
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RESURSE CULTURALE 

Doamna Carmen este patronul mării și pescarilor și este cunoscută drept „steaua mărilor”. În Punta del 
Hidalgo se fac două sărbători: o procesiune terestră (16 iulie) și alta procesiune maritimă (într-o duminică, în 
funcție de maree). 

Punta del Hidalgo este locul de naștere al unor mari artiști precum Los Sabandeños, a căror recunoaștere 
internațională este incontestabilă, cântărețul popular de balade Chago Melián sau celebrul timplista 
Sebastián Ramos, reprezentant al celui mai autentic folclor al insulelor. 

În Bajamar, există un schit din San Juan care datează din 1628, care este declarat patrimoniu istoric. 

SPORT 

Zona este populară pentru sporturi precum surf, bodyboard, snorkeling și scufundări. În fiecare an, un traseu 
de înot de doi kilometri este sărbătorit de-a lungul coastelor acestei regiuni, devenind unul dintre cele mai 
interesante evenimente sportive din La Punta-Bajamar. Există, de asemenea, mai multe poteci de-a lungul 
costului și trasee care pornesc de la Punta del Hidalgo și Bajamar pentru a merge în munții și văile Munților 
Anaga. 

ANTREPRENORIATUL SOCIAL ÎN ZONELE RURALE 

Rezultatele sondajului online pe care l-am dezvoltat despre antreprenoriatul social rural au reflectat că este 

nevoie de informații mai generale, precum și exemple de bune practici de antreprenoriat social în zonele 

rurale. Din 36 de respondenți, 5 nu știu ce este antreprenoriatul social rural și 22 știu despre el într-o oarecare 

măsură, dar ar dori să știe mai multe. Mai mult, jumătate dintre persoanele care au răspuns la sondaj au 

indicat că nu cunosc niciun exemplu de astfel de inițiative. Când au fost întrebați ce informații ar dori să 

primească în timpul unui curs online, opțiunile de exemple de bune practici, perspective asupra resurselor 

care ar putea exista I teritoriul lor, modelul de afaceri al antreprenoriatului social, informații despre subvenții 

/ subvenții / crowdfunding și generale informație. 
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OLANDA 

În cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriat strategic - Antreprenoriatul rural - Inima dezvoltării rurale, am 

realizat un studiu asupra resurselor care pot fi găsite într-o zonă rurală și care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului social. 

Programul olandez de dezvoltare rurală (PDR) a fost adoptat în mod oficial de către Comisia Europeană la 13 

februarie 2015. Ultima modificare a PDR a fost făcută la 31 ianuarie 2018. PDR prezintă prioritățile olandeze 

de a utiliza 1,63 miliarde EUR de finanțare publică care este disponibil pentru perioada de 7 ani 2014-2020. 

 

PDR olandez are un unghi puternic de mediu și își propune să aibă 6% din terenurile agricole sub contract 

pentru a stimula biodiversitatea și a îmbunătăți gestionarea apei și a solului. Pentru a spori viabilitatea și 

competitivitatea sectorului agricol, programul se concentrează puternic pe stimularea investițiilor inovatoare 

și durabile, care vizează 5% din toate fermele, inclusiv cele ale fermierilor tineri. Programul include, de 

asemenea, o schemă de asigurări pentru toate condițiile meteorologice care vizează 2% dintre fermieri. 18 

000 de fermieri vor primi instruire și 175 de proiecte de cooperare vor fi susținute. Programul își propune să 

creeze 250 de noi locuri de muncă în zonele rurale prin strategiile de dezvoltare locală dezvoltate de Grupurile 

de acțiune locală LEADER care vor acoperi 65% din populația rurală. Strategiile de dezvoltare locală vor viza, 

de asemenea, consolidarea relației dintre zonele rurale și orașe. 

 

Agricultura este pe scară largă și intensivă, cu efecte nedorite asupra mediului și climei. Productivitatea și 

randamentele pe hectar sunt mari. Agricultorii folosesc un nivel ridicat de îngrășăminte și produse de 

protecție a plantelor. Natura intensivă a agriculturii olandeze exercită inevitabil o presiune mare asupra 

anumitor ecosisteme. 

 

Datorită marjelor de profit scăzute, Olanda rămâne o provocare de a stimula inovația pentru a-și menține 

poziția competitivă. Un aspect la fel de important este transferul de cunoștințe care ar trebui să faciliteze 

adoptarea inovației la scară largă în agricultură. În plus, există o reticență considerabilă de a face investiții 

riscante în sectorul agricol. Tinerii fermieri au o capacitate limitată de investiții atunci când preiau ferma. Ei 

au nevoie de sprijin pentru a realiza investițiile structurale necesare. 

 

Există vreo încurajare pentru ca oamenii să se deplaseze în zonele rurale cu idealuri de antreprenoriat și 

dezvoltare locală? În ce moduri? Există avantaje pentru cei dornici? Ce fel de? 

 

Olanda este unul dintre cei mai mari producători agricoli din lume, exportând în fiecare an 65 de miliarde de 

euro legume, fructe, flori, carne și produse lactate. Are o suprafață de 33 755 km2 din care mai puțin de 2% 

este rural. Populația este de 16,7 milioane. Aproximativ 190 000 de oameni lucrează în agricultură, care este 

în scădere cu aproximativ 2,5% în fiecare an. În 2013, aproximativ 21% din deținătorii agricoli din Olanda 

aveau 65+ ani și doar 3% sub 35. Sectorul primar reprezintă 2% din economia țării (VVA totală). 2,5% din 

ocuparea forței de muncă este în agricultură și 1,5% în industria alimentară. PDR din Olanda finanțează 

acțiunea în cadrul a patru priorități de dezvoltare rurală, cu accent principal pe restabilirea, conservarea și 

îmbunătățirea ecosistemelor legate de agricultură. 
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Pentru a favoriza competitivitatea sectorului agricol, PDR pune un accent deosebit pe investițiile inovatoare 

durabile care pot contribui la obiectivele de mediu și climă. În acest context, inovația este o parte integrantă 

a PDR. Acesta joacă un rol important în corelarea priorităților de mediu și climă cu nevoia de a îmbunătăți 

competitivitatea sectorului agroalimentar și a dezvoltării teritoriale echilibrate care contribuie la crearea de 

locuri de muncă. De asemenea, programul va ajuta sectorul agricol și întreprinderile rurale să adopte 

rezultatele inițiativelor de cercetare și inovare. 

 

Programul își propune să ofere investiții inovatoare și durabile la 5% din toți fermierii (aproximativ 3500 de 

ferme). În plus, o măsură specifică este dedicată fermierilor tineri pentru a susține noi investiții atunci când 

preiau ferma. Pentru a permite antreprenorilor să facă investiții inovatoare riscante, este prevăzută 

înființarea unui fond de garantare. Inovația este un element cheie care va fi facilitat prin proiecte de 

cooperare și prin transferul de informații și cunoștințe între sectorul agroalimentar, cercetători și alte părți 

interesate. Vor fi înființate aproape 175 de proiecte de cooperare și aproape 18 000 de persoane vor primi 

instruire. Participarea la Parteneriatul European pentru Inovare și la grupurile sale operaționale este, de 

asemenea, susținută. 

 

Obiectivul principal este îmbunătățirea condițiilor pentru natură și mediu. Olanda își propune să 

îmbunătățească biodiversitatea, gestionarea apei și a solului. Printr-o mai bună gestionare a terenurilor, 

programul va ajuta la furnizarea și îmbunătățirea habitatelor pentru păsările agricole. În plus, este de așteptat 

ca dezvoltarea comunitară locală (CLLD / Leader) să sprijine dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor 

și comunităților rurale, creând astfel locuri de muncă și îmbunătățind condițiile de viață pentru oamenii din 

aceste zone. În plus, prin Dezvoltare Locală Comunitară (CLLD / Leader), programul va sprijini dezvoltarea 

teritorială echilibrată a economiilor și comunităților rurale prin crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea 

condițiilor de viață. 

Accentul este pus pe creștere și locuri de muncă, pe lângă îmbunătățirea condițiilor de trai în zonele rurale, 

prin activități de dezvoltare, inovare și cooperare. În cadrul acestei priorități, obiectivul este de a consolida 

relația dintre zonele rurale și orașe, precum și între fermieri și cetățeni. Aproximativ 7% din sprijinul public al 

PDR a fost alocat dezvoltării locale conduse de comunitate (Leader / CLLD). Se prevede că sprijinul pentru 

PDR va conduce la crearea a 250 de noi locuri de muncă și va acoperi 3 milioane de oameni din mediul rural. 

- Există cazuri cunoscute de succes al persoanelor care s-au mutat în zonele rurale și, alături de 

îmbunătățirea personală, au avut un impact pozitiv în regiune? Distribuie unele. 

Mișcarea Viitorii Fermieri este o inițiativă în special voluntară bazată pe voluntari: pentru fermierii viitori prin 

fermierii viitori. În plus, este susținut de studenți, cetățeni, cercetători și activiști implicați. Acești oameni 

sunt în prezent activi si în mișcare. 
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GRECIA 

În cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriat strategic - Antreprenoriatul rural - Inima dezvoltării rurale, am 

realizat un studiu asupra resurselor care pot fi găsite într-o zonă rurală și care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului social. 

SECTOARE: turism, gastronomie, agricultură, fabricație ... (în funcție de fiecare regiune / țară) 

Grecia este situată în sudul Europei. Este o țară peninsulară, cu un arhipelag de aproximativ 3.000 de insule. 

Regiunea Tesalia, care este situată între Salonic și Atena, este împărțită în cinci unități regionale, din care fac 
parte 25 de municipalități. Aceste cinci unități sunt: Unitatea Regională din Larissa, Unitatea Regională a 
Magneziei, Unitatea Regională a Sporadelor, Unitatea Regională a Trikala, Unitatea Regională a Karditsa 

Conform datelor oficiale recente (2018) ale Autorității Elenistice de Statistică (ELSTAT: www.statistics.gr), 
cele 5 sectoare principale ale economiei elene se concentrează pe: 
 

Agricultura Industrie 
(alimente,metale,masini) 

Transport Turism Energie 

 

În regiunea Tesalia, principalele activități ale populației sale, care, de asemenea, pot fi considerate comori 
ale locurilor, se concentrează pe: 

• Agricultură 
Cultivarea bumbacului, diferite tipuri de nuci (arahide, copaci albi, etc.), legume și fructe (portocalii etc), 
struguri (pentru o producție de vin de calitate excelentă), măslini pentru o producție de calitate excelentă 
de ulei de măsline, medical și plante aromatice (Muntele Pelion era cunoscut pentru gama bogată de plante 
farmaceutice, iar muntele Olympus era cunoscut pentru plantele sale esențiale - endemice care se găsesc 
doar pe acest munte și nicăieri în lume), etc. 
• Creșterea animalelor 
Se produc carne și produse lactate de o calitate excelentă. Cel mai cunoscut produs lactat este brânza 
„Feta”. 
• Turism 
Turismul din regiune a crescut în ultimii ani. Unele dintre cele mai vizitate atracții turistice sunt: Meteora 
(Monumentul Patrimoniului Cultural UNESCO), Olimpia Muntelui (muntele zeilor greci antici), Muntele 
Pelion, valea Tempi, Lacul Plastira și Insulele Sporades (Skiathos, Skopelos, Alonissos și Skiros). 
• Cultură și tradiție 
Dansuri tradiționale, festivaluri (festivalul tsipouro, festivalul vinurilor de vară Tyrnavos, Festivalul 
produselor din miere și albine grecești etc.) și muzica rebetikο (rebetiko a fost înscris în 2017 pe lista 
reprezentativă a patrimoniului cultural immaterial al umanității) ar putea fi, de asemenea, recunoscute 
drept comori ale regiunea. 
• Gastronomie 
Vinurile unice (denumire de origine de calitate superioară), cea mai cunoscută băutură greacă Ouzo și 
tsipouro (de exemplu, tsipouro Tirnavos), halvas din farsala, miere de la Pelion sunt unele dintre 
gastronomia greacă care poate fi găsită în regiunea Tesalia. Puteți citi mai multe aici 
http://www.greekgastronomyguide.gr/pilio/ 
• industria 
Industria este slab dezvoltată în regiune. Există în principal unități pentru prelucrarea produselor agricole, 
animale și pădure. 
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Antreprenoriatul social este foarte activ în regiune. Datele oficiale grecești prezintă că există în jur de 80 de 
întreprinderi sociale doar în regiunea Tesalia. În special, majoritatea acestor întreprinderi sunt implicate în 
principal în:  

i) Activititati culturale si evenimente iv) Suport pentru sanatate (copii, batrani, personae 
cu dizabilitati) 

ii) Produse locale si agricole v) Grija pentru mediu 

iii) Grija si responsabilitatea sociala  grupuri 
vulnerabile, copii, batrani) 

vi) Organizare evenimente 

 

Ce resurse sociale (resurse umane) găsiți valoroase pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în 
regiunea dvs.? 
• Asistență tehnică și îndrumare pentru persoane interesate în transformarea activităților lor în activități de 
antreprenoriat social 
• Resurse umane care se aplică în dezvoltarea unei întreprinderi sociale care oferă sprijin, instruire și 
consultanță pentru mumpreneurs pentru a-și echilibra viața familială și profesională. 
• Resurse umane care se aplică în dezvoltarea unei întreprinderi sociale care oferă instruire în materiale 
verzi și îngrijire ecologică a cultivării 
• Resurse umane care se aplică în dezvoltarea unei întreprinderi sociale care oferă sprijin în incluziunea 
profesională a persoanelor LGTBQI * și a persoanelor cu dizabilități. Ar putea funcționa ca un birou de 
resurse umane care să ofere sprijin și să-și îmbunătățească abilitățile pentru a crea un spațiu sigur pentru 
ca aceste persoane să poată intra pe piața muncii fără să se confrunte cu comportamente discriminatorii. 
Ce resurse de mediu (resurse naturale) găsiți valoroase pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în 
regiunea dvs.? 
• reciclarea, reutilizarea și recrearea pădurilor abandonate 
• utilizarea sau cultivarea ierburilor aromatice și farmaceutice și a florilor care se găsesc doar în munții 
Tesaliei 
• curățarea și reciclarea plajei din materiale plastice pentru a utiliza aceste materiale plastice pentru 
crearea de noi materiale mai puțin dăunătoare pentru mediu 
Ce resurse culturale (tradiții, meșteșuguri, ritualuri religioase etc.) găsiți valoroase pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului social în regiunea dvs.? 
• organizarea de festivaluri sau evenimente care informează și implică tinerii sau vizitatorii locali despre 
tradițiile din regiune 
• dezvoltarea de instrumente în meseria de hârtie 
Ce sectoare (turism, gastronomie, agricultură, fabricație etc.) găsiți cea mai potrivită cale de dezvoltare a 
antreprenoriatului social? 
Unul dintre sectoarele care este cel mai potrivit să se dezvolte în regiunea Tesalia este turismul. Turismul, 
chiar dacă a crescut suficient în jurul Greciei, Tesalia are încă nevoie de muncă pentru a evidenția tradițiile, 
locurile tradiționale, mâncarea tradițională, cultura și inovația fiecărei unități regionale. 
Un alt sector care este foarte important este utilizarea know-how-ului a tehnologiilor. O întreprindere 
socială care ar putea oferi asistență tehnologică și consultanță persoanelor interesate de dezvoltarea unei 
întreprinderi sau de a-și îmbunătăți întreprinderea existentă ar putea fi o idee foarte bună. 
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REPUBLICA CEHIA 

În cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriat strategic - Antreprenoriatul rural - Inima dezvoltării rurale, am 

realizat un studiu asupra resurselor care pot fi găsite într-o zonă rurală și care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului social. 

Întrucât instituția noastră este situată în capitală (zona metropolitană), ne concentrăm interesul în regiunea 
Moravia de Sud, unde se găsesc numeroase oportunități pentru înființarea întreprinderii sociale. 
Moravia de Sud este o regiune semnificativă din perspectiva economică, situată în mod convenabil în 
partea de sud-est a Republicii Cehe de-a lungul granițelor sale cu Austria și Slovacia și a fost întotdeauna un 
hub strategic european. Moravia de Sud conține o gamă largă de obiective culturale, naturale și tehnice. 
Patru dintre obiectivele locale au fost înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO; aspectul cultural este 
bine însoțit de folclor și turism vinicol atractiv. 
 resurse sociale 
- Șomeri de lungă durată 
- Persoane cu handicap 
- Grupuri vulnerabile 
- Excludere sociala 
- Talentat 
resurse de mediu 
- plantatii de vii 
- păduri 
- sol 
- deșeuri 
resurse culturale 
- Meșteșuguri tradiționale (costume populare, flori textile, ouă de Paște decorate cu ceară batik, imprimeu 
de pânză albastră, păpuși populare costumate, ceramică) 
- Dans tradițional (dansuri masculine solo) 
 alte resurse 
- Industrie alimentară - sparanghel, ardei, viță de vie 
sectoare adecvate dezvoltării antreprenoriatului social 
- Turism 
- Agricultură / agricultură socială (adică agricultură susținută de comunitate, 
- Gastronomie / industria alimentară 
- Educație 
- Cultură / Artă (tradiții, folclor) 
- Fabricarea 
- Servicii 
- Timp liber 
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ROMANIA 

În cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriat strategic - Antreprenoriatul rural - Inima dezvoltării rurale, am 

realizat un studiu asupra resurselor care pot fi găsite într-o zonă rurală și care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului social. 

CADRUL GENERAL 

România este situată în partea de sud-est a Europei Centrale, între Europa de Est și Peninsula Balcanică. 
Situată la răscrucea principalelor rute între Occident și Orient, cuibărită în partea balcanică, România este o 
țară latină cu o poveste zbuciumată, etnie și cultură diversă, oameni veseli și pământ binecuvântat. 

România este o țară de o frumusețe eternă, sporită de munții impresionanți din Carpați, Marea Neagră și 
faimosul Dunăre. Cu o suprafață de 4,8% din Europa, România se află pe locul 11 în Europa și pe locul 79 în 
lume. Numărul total al populației în România este de 19.908.574, din care 9735441 bărbați și 10173133 
femei. Distribuția urban-rural este de: 10724248 locuitori în mediul urban (54%) și 9184326 în mediul rural 
(46%). Rata șomajului în mediul rural este de 5,7%, iar rata șomajului în zonele urbane este de 7,6%. Mediul 
de antreprenoriat social din România este format din 53% dintre femei și 47% dintre bărbați, fiind singurul 
astfel de ecosistem din Europa, unde femeile sunt mai numeroase decât bărbații. Cele mai importante 
domenii: 17% în domeniul incluziunii sociale, 17% în dezvoltarea socio-economică, 16% în educație, 15% în 
implicarea civică, 14% în domeniu încrucișat, 7% în sănătate. 90,90% sunt asociații și fundații, 7,7% 
cooperative și 3,3% alte forme. În total aproape 40000 de organizații. Dintre aceste organizații, aproape 4.000 
sunt în regiunea noastră, nord-vestul României. Majoritatea asociațiilor și fundațiilor din România sunt active 
în sectorul social sau social de caritate (28,64%) și sport (16,39%). De asemenea, un număr semnificativ de 
asociații și fundații sunt active în cultură (9,16%) și educație (8,16%), în timp ce cele cu o reprezentare mai 
mică sunt medii (2,35%) și agricultură (3,29%). 

Principalele resurse ale României sunt: agricultura, având în vedere solurile fertile, dar țara are și depozite 
minerale semnificative, în special petrol (în sudul țării), gaze naturale (în Transilvania), sare (în Transilvania și 
în munții Carpați) , lignit, minereu de fier (în Carpații occidentali - Munții Apuseni și în nordul României), 
cupru, bauxită, crom, mangan, plumb și zinc. Cherestea (lemn) este, de asemenea, o resursă naturală 
importantă. 

Premize pentru dezvoltarea antreprenorială în zona rurală in România 

Premisele pentru manifestarea antreprenorială a locuitorilor rurali români sunt diferite în timp și spațiu. 
Există macro-regiuni în România în care populația rurală inițiază și desfășoară activități în turismul agro și 
rural sau în exploatări agricole mici înregistrate, cum ar fi ferme de lapte, ferme de porci, etc. Totuși, acestea 
sunt doar câteva structuri. Având în vedere natura locuitorului rural românesc, apartenența sa voluntară și 
tradițională la comunitatea locală, se pare că decizia nu aparține numai lui însuși, ci lui însuși ca membru al 
grupului. 

Una dintre cele mai importante tendințe de antreprenoriat social în România este aceea că tot mai multe 
companii și finanțatori au început să ofere bani și sprijin întreprinderilor sociale. Conform Raportului de 
inovație socială a țării realizat de Institutul de Economie Socială, se estimează că există aproximativ 10.000 
de afaceri sociale în România și 131.127 de angajați în structuri de economie socială care ar răspunde 
criteriilor inițiativei de afaceri sociale (SBI). În prezent, aceste organizații active își propun să aibă un impact 
social prin diferite mecanisme economice. Conform datelor de la Atlasul Economiei Sociale, România joacă 
un rol din ce în ce mai mare în sector, cu 1,7 la sută din totalul forței de muncă angajate în structurile 
economiei sociale. În plus, sectorul contribuie cu 4% la bugetul public (PIB). În ciuda creșterii economiei 
sociale în România, sectorul este încă unul emergent în comparație cu alte țări europene. În Atlasul Economiei 
Sociale din 2014, statisticile arată că următoarele sectoare au avut cea mai mare pondere de asociații și 
fundații active din punct de vedere economic: silvicultură (51%); Agricultură (31%); 
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Sectorul profesional (12%); Sectoare educație, cultură și dezvoltare / turism (9% fiecare). Principalele domenii 
tematice care fac obiectul unor proiecte antreprenoriale sociale finanțate de Uniunea Europeană includ 
educația, cultura, turismul și tradițiile, agricultura, mediul, inginerie, sănătate / bunăstare și mobilitate 
inteligentă. 

Județul Bihor este situat în nord-vestul țării, la granița cu Ungaria, este al șaselea județ ca mărime din 
România. Are o suprafață de 7.544 de kilometri pătrați, iar capitala județului este Oradea (ocupă locul 10 în 
topul celor mai mari orașe din România după numărul de locuitori și este situată la 10 km până la graniță). 
Conturul Bihor este format din patru municipalități, șase orașe și 91 de comune. Potrivit Institutului Național 
de Statistică din 1 ianuarie 2018, județul Bihor avea o populație de aproape 617.827 de persoane. Economia 
județului Bihor se bazează pe mai multe domenii economice principale, dintre care amintim fabricarea de 
calculatoare și echipamente periferice. Domeniul IT este important în ceea ce privește prosperitatea, 
securitatea, sănătatea și bunăstarea. Acest domeniu este un motor al inovației tehnologice care integrează 
cercetarea cu practica și ajută la consolidarea și protejarea comunității și a membrilor săi. Alte domenii 
economice sunt industria încălțămintei și a pielii, ambele fiind orientate în mare parte către export. Alte 
industrii precum mineritul au cunoscut o declin severă în ultimele două decenii. Agricultura este un alt 
domeniu economic care oferă oportunități de angajare pentru o proporție foarte mare din populație și unde 
se pot dezvolta activități antreprenoriale pe baza: Susținerea dezvoltării rurale durabile și modernizarea 
agriculturii și pescuitului; Noi metode de agricultură ecologică. 

Resurse de mediu valoroase pentru dezvoltarea antreprenoriatului social 

Pe teritoriul județului Bihor se află Parcul Natural Apuseni, care are cea mai mare concentrație de peșteri din 
România (1500). Turismul continuă să crească constant în regiune, iar Parcul Natural Apuseni a reușit să facă 
față acestei provocări și să ofere cazare de top și acces facil la atracțiile parcului. Turismul este răspândit 
uniform pe parcursul anului, permițând implementarea unor programe care să asigure reabilitarea traseelor 
de drumeție și de schi ale parcului. Județul Bihor are mai multe locații cu ape termale, dar cea mai renumită 
este Băile Felix, care este o stațiune balneară și ape minerale utilizate în balneoterapie. Apele geotermale ale 
Băile Felix, atrag în fiecare an, sute de mii de turiști, deoarece aceste ape termale au proprietăți curative și 
noroi cu proprietăți medicale. 

Resurse sociale valoroase pentru dezvoltarea antreprenoriatului social 

Orice activitate de antreprenoriat social va fi un eșec dacă antreprenorul nu acordă atenție resurselor umane, 
care dintre toate resursele este singurul creator de valoare, este o resursă cheie, o resursă vitală care asigură 
supraviețuirea dezvoltării și succesul competitiv al tuturor organizații. Capacitatea unei comunități de a 
supraviețui și de a prospera prin antreprenoriat social, trebuie să cuprindă cel mai important ingredient, 
capitalul uman: dezvoltarea de noi inițiative / programe de educație / formare pentru sprijinirea ocupării 
forței de muncă; sensibilizarea tinerilor cu privire la oportunitățile pe care le are; diferența dintre ocuparea 
forței de muncă și mediul de afaceri; construirea de parteneriate între organizațiile locale fără scop lucrativ 
și incluziunea socială. 

Resurse culturale valoroase pentru dezvoltarea antreprenoriatului social 

Cultura, tradiția și obiceiurile joacă un rol important pentru civilizație și caracterul cetățenilor și al societății. 
Tradiții și meșteșuguri autentice din județul Bihor: meșteșuguri în olărit, prelucrarea lemnului (sculptură), 
țesut, vată, margele, instrumente muzicale, icoane pe sticlă și lemn. Multe evenimente culturale și festivaluri 
în Cetatea Oradea și județul Bihor. 

Cele mai potrivite sectoare pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în regiunea noastră sunt: 

 Industriile creative: acele activități economice care se ocupă cu generarea sau exploatarea de cunoștințe și 
informații (crearea valorii economice prin proprietatea intelectuală). Ele sunt, de asemenea, denumite 
industrii culturale sau industrii creative: publicitate, arhitectură, artă, meserii, design, modă, film, muzică, 
dramă, publicare, inovație, cercetare și dezvoltare. 
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ITALIA 

În cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriat strategic - Antreprenoriatul rural - Inima dezvoltării rurale, am 

realizat un studiu asupra resurselor care pot fi găsite într-o zonă rurală și care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului social. 

Suprafata: 10.795,12 Kmq   Populatie:1.334.675  Densitate: 123,64 ab./Km 

Numar de provincii: 4    Numar de municipii: 305 

Steagul este format dintr-un scut Samnite stilizat, împărțit în trei benzi transversale de alb, verde și albastru, 

care reprezintă vârfurile acoperite de zăpadă, pădurea și marea Abruzzilor. 

 

Regiunea Abruzzo, situată în Italia centrală, este definită drept „Regiunea Verde a Europei” și se 

caracterizează în principal prin munții săi (65% din suprafața totală) și dealuri (aproximativ 35% din suprafața 

totală). Se întinde pe o suprafață de 10.795,12 km2. Regiunea este împărțită în cele patru provincii: Chieti, 

permiteAquila, Pescara și Teramo, cu 305 de municipalități, dintre care 200 de municipalități sunt clasificate 

muntoase și 27 parțial montane. Peste jumătate din teritoriu (76,6%) clasificat ca munte, a fost afectat de un 

fenomen de reducere demografică și de procese de abandon. 

Regiunea este situată într-o poziție geografică privilegiată, ca „hub central” care face legătura între Marea 

Tirrenă și Marea Adriatică și este, de asemenea, o poartă către Europa de Est și regiunile balcanice. 

Terenul este un mozaic interesant în care natura și peisajul, istoria, cultura și tradițiile au fost interconectate 

în trecut, de asemenea, cu alte culturi și populații din Zona Mediterană. 

Este dificil să reziste frumuseții coastelor Adriatice, a dealurilor blânde, a durității munților, a varietății 

parcurilor naționale și regionale și a rezervațiilor naturale care păstrează și protejează moștenirea naturală 

foarte bogată. 

 

Activități productive. 

Agricultura se caracterizează prin mici ferme non-intensive și prin prezența masivă a forței de muncă la 

persoanele în vârstă înaintată; cu toate acestea, trebuie luat în considerare progresul mecanizării agricole și 

al tehnicilor de irigație, legătura dintre agricultură și industria agroindustrială: de ex. vinuri precum 

Montepulciano, Cerasuolo și Trebbiano d'Abruzzo și uleiul de măsline de înaltă calitate, produs în cele trei 

provincii adriatice (Pescara, Teramo, Chieti). 

Industria include puține, dar mari companii internaționale din sectorul auto (cum ar fi Sevel, Honda, 

Pilkington (ex SIV), Denso (fosta Magneti Marelli), concentrate în zona Val di Sangro și San Salvo și a 

întreprinderilor mijlocii și mici din inovatoare sectoare din industria farmaceutică, chimică, electronică, 

mecanică și agroindustrială. Există, de asemenea, o importantă moștenire culturală în jurul figurilor 

proeminente născute sau trăite în Abruzzo, precum Ovidio, Gabriele D'Annunzio, Ignazio Silone, Benedetto 

Croce și Ennio Flaiano câteva, generează conferințe, expoziții, concerte și premii literare de importanță 

internațională (Flaiano, Scanno, Penne și Teramo). 

 

Antreprenoriatul social este activ în regiunea Abruzzo. Fenomenul cooperativ este în creștere, cu 1182 de 

cooperative care operează în diferite zone teritoriale și diferite sectoare, cu 270.097 asociați (a se vedea 

structura raportului Istat-Euricse și performanța cooperativelor italiene, ianuarie 2019). 
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Cercetare 

A fost realizat un sondaj  în cadrul proiectului Erasmus Plus „Parteneriate strategice Comorile rurale” în lunile 

ianuarie și februarie 2019. Sondajul a vizat resursele locale (naturale, culturale și umane) găsite în zonele 

rurale și / sau muntoase din Abruzzo, care ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea și încurajarea 

antreprenoriatului social. 

 

Din acest motiv, a fost pregătit și realizat un chestionar online pe baza unui șablon comun tuturor țărilor 

implicate în proiectul european. 

Persoanele intervievate aparțin în mod anonim grupului de vârstă țintă sub 35 și peste 55 de ani, împărțit în 

funcție de sex (bărbat și femeie), locul de reședință în Abruzzo și statutul locului de muncă (adică student, 

șomer, angajatori, antreprenori, pensionari, altele). 

88 de persoane au răspuns la chestionar: 92,8% au sub 35 de ani și 7,2% peste 55 (29,3% femei și 70,7% 

bărbați). Persoanele intervievate au fost studenți (Institutul Agricol din Alanno și Institutul Profesional 

„Michetti - Di Marzio” din Pescara), șomeri, lucrători temporari, angajatori și antreprenori (prin intermediul 

cooperativelor comunitare). 

 Conform rezultatelor, sectoarele principale ale dezvoltării locale sunt: agricultura, turismul și gastronomia, 

care sunt strâns legate și, de asemenea, asociate cu fenomene culturale, cum ar fi tradițiile / mâncarea 

populară (festival) și tradițiile religioase (biserici). 

 Un număr semnificativ de persoane intervievate au declarat că în Abruzzo există resurse umane și abilități 

profesionale adecvate antreprenoriatului social, precum capacitatea de a lucra și colabora cu alți 69,9% 

(TEAMWORK) și capacitatea de a transmite cunoștințe 53,6 %. Sectoarele considerate importante au fost 

terenurile agricole care ocupă 53%% din teritoriul nostru, munții 53% și parcurile naturale 51%. 
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TURCIA 

În cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriat strategic - Antreprenoriatul rural - Inima dezvoltării rurale, am 

realizat un studiu asupra resurselor care pot fi găsite într-o zonă rurală și care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului social. 

 

 

 

 

 

 

 

Districtul Gebze are o populație de 357.743 mii de persoane, 100 mii de studenți și 131.931 de persoane în 

grupul de vârstă 14-29. Gebze, la est de Regiunea Marmara, cu istorie bogată, economie, agricultură, animale 

și industrie se bazează pe districtul cu creștere rapidă a Turciei. Gebze este un oraș situat în nordul Mării 

Marmara și la 45 de kilometri est de Istanbul, care găzduiește o mare parte a industriei Kocaeli, al doilea 

district ca mărime din regiunea Marmara, Turcia și găzduiește 15% din industrie. Gebze a fost înființată în 

legătură cu provincia Kocaeli, porturile, aeroportul, căile ferate de stat și E-5, care sunt conectate la Istanbul 

și Europa. Deoarece drumurile sunt în direcția est-vest, zona urbană și industria sunt dezvoltate în această 

direcție. Motivul principal pentru atenția investitorilor în această regiune este faptul că se află în mijlocul 

celor mai mari trei orașe dezvoltate și la aproximativ 45 de minute de acestea. 

Structura culturală a Gebze, care atrage o populație în continuă creștere, arată clar efectele structurii 

populației. Datorită faptului că districtul nostru este aproape un oraș industrial, cetățenii noștri din toată 

Turcia vin la Gebze pentru a crea un mozaic cultural trăindu-și obiceiurile și tradițiile prin intermediul 

asociațiilor locale. 

Gebze are avantaje mari în ceea ce privește facilitățile de transport. Toate rutele de transport sunt utilizate 

în regiunea noastră, iar produsele utilizate sunt transferate efectiv pe piețele externe. Este posibil să ajungeți 

în toate părțile lumii pe mare, aerian și feroviar. În afară de aceasta, există 2 aeroporturi aproape de regiunea 

noastră. 

Este atractiv cu golfurile sale frumoase și plajele naturale formate din natură. Agricultura, pomicultura și 

legumele sunt într-o poziție avansată în zonele arabile din regiune. Teritoriul districtului de pe coasta 

Marmara este în general câmpie. 

Hıdırellez: Hıdırellez se face pe 5-6 mai. Cu trei zile înainte de Hıdırellez, se frământă aluatul fără drojdie. Dacă 

aluatul este peste "Hıdırellezi" este limpede și aluatul este fertil. Când Hıdırellez trece, laptele se așează în 

partea de jos. În dimineața zilei de Hıdırellez, dacă uleiul se poate revărsa, se numește Hızır. Dacă este 

îndepărtat și scurs și nu i se spune nimănui, vor fi destule acasă. Dacă uleiul se revarsă, nu există abundență. 
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Haine: Oamenii care trăiesc în satele de munte din Gebze și trăiesc în in, în special în lenjerie, poartă hainele 

tricotate manual. Femeile poartă în mare parte baggy, vestă și cardigan. Poartă scrieri brodate sau 

manuscrise albe. Poartă coliere. Hainele au fost făcute în cea mai mare parte fără imprimare. 

Există, de asemenea, ceremonii de nuntă, festivaluri religioase și mâncare tradițională în Gebze, care pot fi 

valoroase pentru antreprenoriatul social. 

Zona industrială organizată Gebze (GOSB) a fost înființată într-o zonă planificată de 10.370.000 m, la 7 km de 

centrul Gebze. 33% din investițiile industriale în GOSB și 65% din valoarea investiției sunt companii mari cu 

capital străin, în special corporații multinaționale. Începând de astăzi, GOSB este implicată în producția de 

mașini, produse chimice, subindustrie auto, optică, electronică, gaze industriale și medicale, produse 

alimentare și ambalaje și IT. Gebze a dezvoltat, de asemenea, facilități pentru studii științifice, îmbunătățire 

a serviciilor și instruiri tehnice. TSE, care se află în Gebze, oferă servicii în servicii de laborator, cum ar fi 

calibrare, testare, servicii de inspecție nedistructive, certificarea produsului și a locului de serviciu. 

Cercetare: 

Am efectuat un sondaj între ianuarie și martie 2019, în cadrul proiectului Erasmus Plus „Antreprenoriatul 

social - inima dezvoltării rurale”. Sondajul a inclus întrebări legate de resursele locale care pot fi utilizate 

pentru dezvoltarea și încurajarea antreprenoriatului social în orașul nostru, Gebze. Participanții la sondaj au 

fost persoane sub 35 și peste 55 de ani și din diferite ocupații (precum student, muncitor, șomer, profesor, 

angajatori). În total, 58 de persoane au răspuns la chestionar. 44% dintre participanți (26) au fost sub 35 de 

ani, iar 55,2% (32) au depășit 55 de ani. Au fost 18 femei (% 31) și 40 bărbați (% 59) participanți. 

Conform rezultatelor obținute din chestionar, oamenii consideră că resursele valoroase pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului social în regiunea noastră sunt: resursele naturale și culturale pe care regiunea noastră le 

are, turismul și resursele umane. Aceștia afirmă că, deoarece regiunea noastră are un potențial populațional 

ridicat de dezvoltare a antreprenoriatului social, poate fi un mare avantaj utilizarea acesteia. Prin contribuția 

multor companii și fabrici din regiunea noastră, oamenii pot fi încurajați să înceapă un antreprenoriat social 

prin utilizarea resurselor noastre culturale. De asemenea, sectorul agricol poate fi susținut, deoarece a 

înregistrat o scădere de-a lungul anilor în regiunea noastră. 
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REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 

 

În cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriat strategic - Antreprenoriatul rural - Inima dezvoltării rurale, am 

realizat un studiu asupra resurselor care pot fi găsite într-o zonă rurală și care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului social. 

 

Informații generale despre Marea Britanie 

Suprafață: 242.500 km2 Locuitori: 66931767 milioane Densitate: 259 persoane pe km pătrați 

Țări incluse: Anglia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda de Nord 

Introducere 

Stema regală este stema oficială a monarhului britanic. Este format dintr-un scut împărțit în patru 

sferturi care reprezintă simbolurile Irlandei, Angliei și Scoției (în acest moment Țara Galilor era deja inclusă 

în Anglia, motiv pentru care o parte se află de două ori în scut). Există o coroană regală acoperită cu un leu 

de aur deasupra scutului. Sub scut, se află motto-ul monarhilor englezi: „Dieu et mon Droit” („Dumnezeu și 

dreapta mea”). Peisajul Regatului Unit variază foarte mult: există dealuri și câmpuri rulante în sud-estul 

Angliei, munți în Țara Galilor, lacuri și munți în Cumbria, Lowlands din Scoția, Highlands și insule, iar 

câmpurile, lacurile și munții din Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor sunt cele mai multe părți muntoase 

din Marea Britanie. Cu toate acestea, o parte mai mare a terenului este plană, formând pajiști și pășuni. 

Țara poate fi împărțită aproximativ în terenuri groase și joase. În 2015, 11,4 milioane (20,7% din populație) 

locuiau într-o zonă predominant rurală, iar majoritatea aveau peste 45 de ani. Într-adevăr, tinerii se mută în 

zonele urbane imediat ce au vârsta. Deci, există un fenomen de reducere demografică și exod rural. Viața 

este mai puțin activă în aceste zone, deoarece locuitorii sunt în general pensionari. Mai mult, zonele rurale 

suferă de un acces mai slab la servicii esențiale, cum ar fi spitalul, transportul public, chiar alimentația. 

Astfel de zone pot reprezenta o oportunitate pentru antreprenorii sociali, deoarece nu există o piață 

competitivă în aceste zone și, prin urmare, barierele de intrare sunt scăzute. Există avantaje pentru ambele 

părți: Din punctul de vedere al antreprenorului, există un avantaj al costurilor care, printre altele, permite 

obținerea de profituri mai rapide. Acest lucru poate fi reinvestit și, prin urmare, se poate realiza și în zonele 

rurale. Oferta crește și cererea 

populației este, de asemenea, 

satisfăcută. Această dezvoltare 

îmbunătățește situația economică 

generală. Întrucât întreprinderile 

sociale sunt fundamental diferite de o 

afacere tradițională, acestea pot obține 

resurse financiare pentru a-și începe și 

/ sau conduce afacerea. Unele 

organizații, precum UnLtd, acordă 

subvenții și / sau investiții sociale 
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întreprinderilor sociale. Aceste organizații sunt adesea organisme caritabile, filantropice și guvernamentale, 

care nu se așteaptă la un randament financiar, dar în schimb investesc în rezultatul social pe care îl promite 

întreprinderea socială. Mai mult, în funcție de performanța lor, unele întreprinderi sociale pot genera 

profituri suficiente (prin vânzarea produselor sau serviciilor) pentru a-și susține activitatea. După cum este 

reprezentat în graficul cu coloane, vânzarea de produse sau servicii este cea mai semnificativă sursă de 

capital (63%) pentru întreprinderile sociale din Marea Britanie. Cea de-a doua sursă de capital (24%) este 

cea mai importantă. 

Antreprenorii sociali pot utiliza, de asemenea, resurse nefinanciare pentru a asigura 

sustenabilitatea activității lor. De exemplu, există instituții precum Social Enterprise UK la Londra, pentru a 

sfătui tinerii antreprenori despre drepturile lor și pentru a le oferi informații practice despre crearea și 

creșterea proiectului lor. 

În cele din urmă, pot beneficia de programele de mai jos: 
• Programul de accelerare NatWest 
• Program UnLtd Big Venture 
• The Young Academy (educație) 

Cele mai frecvente tipuri de antreprenoriat social în Marea Britanie 

Multe organizații neguvernamentale (organizații neguvernamentale) sunt întreprinderi sociale, dar, 

de asemenea, autoritățile publice (organizații guvernamentale, cunoscute și sub numele de agenții publice) 

pot fi întreprinderi sociale. Cele mai frecvente tipuri de întreprinderi sociale din Marea Britanie sunt 

prezentate în următorul grafic: 

Numărul total al celor zece tipuri 

cele mai comune este 176, ceea ce 

înseamnă că, de exemplu, organizațiile de 

sănătate și îngrijire socială sunt 39, în timp 

ce organizațiile de mediu sunt „numai” 6. 

Exemple de povești de succes 

despre antreprenoriat social în Marea 

Britanie 

Să explorăm câteva studii reale de 

caz despre antreprenoriatul rural care au 

avut loc cu succes în Marea Britanie. Acești antreprenori nu sunt cunoscuți la nivel global, dar sunt 

cunoscuți în comunitățile lor. Sunt oameni care au schimbat lucrurile, acționând în beneficiul comunităților 

lor și îndeplinesc același rol ca antreprenor individual. East Cleveland Training și Enterprise Group din 

Loftus, Small Industries Groups din Somerset și Antur Teifi din West Wales, sunt toate exemple reale de 

antreprenoriat social pentru îmbunătățirea comunității. 

East Cleveland Training and Enterprise Group a început ca un grup de patru persoane din Loftus, 

care erau supărate și frustrate de lipsa acțiunilor organelor statutare pentru a combate șomajul din zonă 

(Johnstone et al., 1990, p. 107). Grupul a dezvoltat un amplu program de activități, cum ar fi formarea 

pentru angajare, formarea pentru tineri, inițierea înființării unui centru de instruire și întreprinderi, 

îmbunătățirea achiziției de mediu și a proprietății pentru a beneficia comunitatea. 
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Grupul Small Industries Somerset, West Somerset, a început cu obiectivul de a ajuta la crearea de 

locuri de muncă locale. Grupul fondator era format dintr-un fermier de lapte, un sub-post-master, un 

broker de asigurări, un lector, un lucrător de tineret și managerul unui centru de studii de teren (Johnstone 

et al., 1990, p. 109). Timp de zece ani, Grupul a încurajat mult dezvoltarea comunității și a contribuit la 

schimbarea atitudinilor fermierilor, precum și a comunităților locale, pentru a favoriza ocuparea forței de 

muncă și extinderea afacerii. 

Antur Teifi, din Valea Teifi, a fost pornită de un grup de voluntari locali care erau preocupați de 

nivelul ridicat al șomajului și de structura dezechilibrată a populației locale (Johnstone, et al., 1990, p. 109). 

Grupul a stabilit obiectivele după cum urmează: identificarea și susținerea inițiativelor comunitare, crearea 

de noi locuri de muncă permanente și inițierea de activități care să prevină declinul economic și cultural al 

zonei. Grupul a atins mai mult decât aceste obiective. 
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Cercetarea a fost realizata prin proiectul Erasmus +  

No- 2018-1-LV01-KA204-047012-P1 de urmatorii parteneri: 

 
 NGO Ritineitis(Latvia) 

              www.ritineitis.lv  

 Asociacion Socio-cultural La Punta Bajamar Avanzando (Spain) 

             www.facebook.com/lapuntabajamaravanzando/  

 International Labour Association (Netherlands) 

            www.ilabour.eu  

 Institouto Anaptixis Epicheirimatikotitas Astiki Etairei ( Greece), 

www.ied.eu  

 GLAFKA s.r.o. ( Czech Republic) 

              www.glafka.cz  

 Asociatia Centrul European pentru Integrate Socioprofesionala ACTA ( Romania) 

             www.actacenter.ro  

 Associazione Culturale SmartLab Europe (Italy) 

www.smartlabeurope.eu  

 Gebze  Halk Egitimi Merkezi (Turkey)  

              www.gebzehem.meb.k12.tr  

 Eurospeak Language Schools Ltd     (United Kingdom)                       

               www.eurospeak.org.uk 

http://www.ritineitis.lv/
http://www.facebook.com/lapuntabajamaravanzando/
http://www.ilabour.eu/
http://www.ied.eu/
http://www.glafka.cz/
http://www.actacenter.ro/
http://www.smartlabeurope.eu/
http://www.gebzehem.meb.k12.tr/
http://www.eurospeak.org.uk/

