Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apel: POCU/449/4/16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”
Titlu proiect: Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru
Cod mySMIS2014+ proiect: 126615
Beneficiar: Primăria Oraşului Tălmaciu
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

1. Ce este economia socială?
Economia socială (ES) reprezintă un al treilea sector economic aflat la granița
între sectorul privat sau de afaceri și sectorul public sau guvernamental. Dezvoltarea
economiei sociale generează soluţii inovatoare pentru probleme sociale, economice
și/sau de mediu şi satisface acele nevoi ale membrilor comunității, care au fost
ignorate sau îndeplinite inadecvat de către sectorul public și/sau privat.
Prin îndeplinirea unor obiective non-profit din sfera bunăstării sociale și a
dezvoltării durabile, economia socială joacă un rol important în crearea unei
societăți puternice, durabile, prospere şi incluzive.
La nivel european, ES are un rol cheie în realizarea obiectivelor Strategiei de la
Lisabona de creştere durabilă şi ocupare a forţei de muncă, deoarece :
▪ contracarează numeroasele dezechilibre de pe piaţa muncii, în special prin
sprijinirea ocupării forţei de muncă feminine;
▪ creează şi oferă servicii de asistenţă comunitară;
▪ creează şi menţine configuraţia economică a societăţii, contribuind astfel la
dezvoltarea locală şi la coeziunea socială.
ES reprezintă 10% din ansamblul întreprinderilor europene (respectiv cca.2 mil.
întreprinderi), și însumează 6% din totalul locurilor de muncă, având un potenţial
ridicat de a genera şi a menţine locuri de muncă stabile.
Economia socială este o formă alternativă de dezvoltare economică bazată pe
principii etice - solidaritate, democrație, dezvoltare profesională și personală,
funcționand conform economiei de piață și independent față de stat. Economie
solidară sau economie mai aproape de suflet sunt sintagme ce definesc cel mai bine
noțiunea de economie socială. Nu există o definiție unică a economiei sociale; mulţi
comentatori şi raportori au evitat conştient definirea strictă a acestui termen, cu
intenţia de a nu genera mai multe probleme decât cele pe care încercau să le
soluționeze.
Comitetul economic şi social european a publicat, în 2007, studiul Economia
socială în Uniunea Europeană elaborat de CIRIEC - Centrul internaţional de
cercetare şi informare pentru economia publică, socială și cooperatistă, în care s-a
făcut o delimitare a componentelor economiei sociale în țările UE-25.
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"Economia socială reprezintă setul de întreprinderi private organizate formal,
având autonomie decizională și libertate de asociere, create pentru a ieși în
întâmpinarea nevoilor membrilor prin intermediul pieței, prin producerea de bunuri
și furnizarea de servicii, asigurări și finanțare, în care procesul decizional și orice
distribuire a profiturilor sau a excedentelor între membrii nu sunt direct legate de
aportul de capital sau de cotizațiile plătite de către aceștia, fiecare dintre membrii
dispunând de un vot. De asemenea, economia socială include organizațiile private
organizate formal având autonomie decizională și libertate de asociere, care
prestează servicii necomerciale pentru gospodării și ale căror excedente, dacă
există, nu pot fi însușite de către agenții economici care le creează, controlează sau
finanțează." (definiția economiei sociale propusă în raportul CIRIEC.
(incheiere newsletter 1)
2. Efectele pozitive ale proiectului generate pe termen lung
Efectele pozitive generate pe termen lung/valoarea adaugata:
-sustenabilitatea locurilor de munca create în cadrul intreprinderilor sociale;
-contributia adusa la dezvoltarea economiei locale prin infiintarea a 21 intreprinderi
profitabile atat in mediul urban cat si (mai) in cel rural;
de astfel, proiectul isi propune ca 11 din cele 21 de structuri de economie sociala sa
fie dezvoltate in mediul rural, puternic dezavantajat
fata de cel urban, aspect evidentiat in "Analia nevoilor Grupului Tinta", atasata la
sectiunea "Solicitant";
-cresterea increderii in sine a persoanelor aflate intr-o situatie de vulnerabilitate, ca
urmare a participarii la actiunile si programele
proiectului;
- experientele pozitive de integrare in munca a unui numar de min 105 pers.,
imbunatatirea conditilor de viata ale acestora si ale familiilor
acestora;
- dezvoltarea personala si a carierei pentru 105 persoane;
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- scaderea discriminarii pe piata muncii prin asigurarea de masuri corecte de
ocupare si incluziune;
- nivel mai ridicat de colectare a taxelor/impozitelor la nivel local ca urmare a
integrarii in munca a celor 105 persoane in cadrul celor 21
afaceri sociale si incasarii de taxe locale aferente acestora;
- contributie la promovarea si dezvoltarea inovarii sociale prin finantarea a min.
30% planuri de afaceri care promoveaza aceasta tema;
- contributie la reducerea emisiilor de carbon prin finantarea a min 10% planuri de
afaceri care promoveaza tranzitia catre o economie cu
emisii scazute de carbon;
- contributie la reducerea discriminarii de orice tip, prin finantarea a min 5% din
totalul celor 21 de planuri de afaceri ce vor include actiuni
de combatere a discriminarii;
- contributie la promovarea TIC prin finantarea a min 10% din totalul 21 PA care
vor include actiuni care promoveaza utilizarea TIC;
- promovarea incluziunii sociale si prezentarea beneficiilor in randul companiilor
clasice a unor modele de buna practica a intreprinderilor
sociale.
(incheiere newsletter 2)

3. Obiective specifice ale proiectului
- Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de
formare profesionala pentru un numar de 110 de persoane din regiunea
Centru
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- Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea unui numar de 21 de noi intreprinderi
sociale in Regiunea Centru.
- Asigurarea sustenabilitatii pentru 21 noi intreprinderi sociale infiintate si
dezvoltate in regiunea Centru
(incheiere newsletter 3)

