ADR Sud Muntenia, la seminarul de transfer de politici în domeniul Economiei Sociale în
Regiunea Dunării

În perioada 12 – 14 iunie, ADR Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectului
SENSES, a participat la primul seminar de transfer de politici în domeniul Economiei Sociale din
Regiunea Dunării, organizat la Zagreb, Croația.
Agenția, prin reprezentanți ai Serviciului Dezvoltare, împreună cu domnul George
Caval, preşedintele Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură Argeş, în calitate de
partener strategic asociat și directorul executiv al Agenției pentru Ocuparea Forței de
Muncă Argeș, domnul Nicolae Bădescu, în calitate de factor de decizie politică, au fost
prezenți alături de parteneri ai proiectului, factori de decizie politică din țările partenere,
precum și partenerii strategici asociați.
În prima parte a evenimentului a fost prezentat mediul antreprenorial social în Regiunea
Dunării și raportul cu principalele recomandări de îmbunătățire a politicii de economie socială,
elaborat în urma chestionării antreprenorilor sociali din Regiunea Dunării. În cea de-a doua
parte a evenimentului au fost formate două grupuri de lucru în cadrul cărora s-au prezentat
nișele politicilor de economie socială din fiecare țară parteneră, precum și prima acțiune
propusă în cadrul Planurilor de Acțiune Regionale, care vine în sprijinul îmbunătățirii mediului
antreprenorial social. Factorii de decizie politică au contribuit în mod activ la succesul
evenimentului, prin împărtășirea experienței și a soluțiilor propuse celorlalți parteneri implicați
în grupul de lucru. Aceștia au oferit feedback cu privire la planurile regionale de acțiune și au
fost interesați în mod special de practicile din celelalte țări partenere.
Concluziile acestui seminar reprezintă un punct esențial în elaborarea și validarea
Strategiei întreprinderilor sociale pentru Regiunea Dunării, document ce va fi utilizat pentru
următoarea perioadă de programare. Alte două seminarii de transfer de politici în domeniul
economiei sociale vor fi organizate în 2018 în Slovacia și anul viitor în România.
Proiectul SENSES are ca obiectiv crearea unei rețele transnaționale de întreprinderi
sociale (SEs), întreprinderi tradiționale responsabile social, investitori financiari în economie
socială, factori de decizie, mediul academic, funcționari ai ONG-urilor care însumează în total
600 - 800 membri din regiunea Dunării. Rolul acestora este de a promova în comun un model
inovator de întreprindere socială precum și inovarea socială în dezvoltarea economică durabilă a
regiunii Dunării. Proiectul SENSES este implementat de un consorțiu format din 17 parteneri, din
10 state din aria eligibilă a Programului Transnațional Dunărea (Cehia, Slovenia, Ungaria,
Slovacia, Austria, Croația, Serbia, Belgia, Moldova și România). Bugetul total al proiectului este
de 1.530.777,50 euro, iar bugetul ADR Sud Muntenia este de 132.097,62 euro, contribuția
proprie fiind de 2.641,96 euro. Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017 – 30
iunie 2019.
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