INSTITUTUL DE ECONOMIE SOCIALĂ
lansează
Programul “Asocierea – O şansă pentru agricultori”
Programul „Asocierea – o şansă pentru agricultori” de dezvoltare a întreprinderilor sociale agricole

Institutul de Economie Socială vine în întâmpinarea nevoilor agricultorilor care doresc să lanseze sau
să dezvolte întreprinderi sociale, întreprinderi în forme asociative de organizare, care să permită
realizarea de activităţi economice în interesul comunităţii sau al membrilor, prin programul
„Asocierea – O şansă pentru agricultori”. Programul își propune să contribuie la dezvoltarea unor
forme asociative specifice economiei sociale în agricultură după modelele europene şi este susținut
de formatori şi consultanţi în domeniu instruiţi în cadrul prestigiosului institut EURICSE (European
Research Institute for Cooperatives and Social Entreprises) din Italia.
Prin prezentul anunț, Institutul lansează selecția unei organizaţii sau a unui grup de iniţiativă dintr-o
comunitate rurală în care agricultura reprezintă o activitate economică de bază. Participând la acest
program aceţştia îşi vor dezvolta cunoştinţele şi abilităţile specifice unei forme de asociere, vcor
dezvolta un plan de afaceri şi vor fi consiliaţi de echipa IES pentru identificarea finanţării şi punerea
sa în practică.
Dosarele de candidatură pot fi trimise pe e-mail la adresa diana.berceanu@fdsc.ro sau prin poştă la
adresa Blv. Nerva Traian, Nr 21, sector 3,Bucureşti – în atenţia Diaeia Berceanu – program „Asocierea
– O şansă pentru agricultori”, până la data 4 August 2012.
Despre Institutul de Economie Socială
Institutul de Economie Socială (IES) este un observator avizat și un suporter activ al economiei
sociale din România şi anume: asociaţii şi fundaţii, case de ajutor reciproc ale salariaţilor și
pensionarilor, cooperative, asociații agricole și de proprietari de păduri având o echipă
multidisciplinară de experți economiști, sociologi, juriști și practicieni- manageri de economie socială.
Institutul dorește să contribuie la dezvoltarea economiei sociale din România prin promovarea unor
politici publice favorabile, formare, consultanță și informare de specialitate destinate practicienilor
în vederea creării de noi întreprinderi ale economiei sociale și pentru dezvoltarea celor deja
existente.

Perioadă
01.09.- 30.10.2012

Perioadă
1.11 -30.12.2012

Perioadă
1.11 -30.11.2012

Perioadă
1.11 -30.12.2012

Integrarea în comunitatea de lideri în domeniul economiei sociale IES

I. Programul de formare şi dezvoltare „Managementul întreprinderilor
sociale”
Acest program de formare vă propune să învăţaţi cum să începeţi, dezvoltaţi şi să conduceţi
asociaţia dvs. de agricultori ca pe o întreprindere.
Ce vă propunem:
1.

2.

Să cunoaştem împreună legislaţia şi programele naţionale şi europene şi oportunităţile pe
care acestea le aduc pentru dezvoltarea afacerii dvs. Să vă dezvoltaţi abilitățile și cunoștințele
necesare pentru a înființa, conduce și administra o întreprindere de economie socială (analiză
de nevoi, planificare strategică și de afaceri, analiza pieţei, bugetare, management financiar
și al resurselor umane, finanțare, marketing, diferenţe între activitatea unei întreprinderi în
formă asociativă şi de societate comercială , calculul rentabilităţii);
Să aflaţi cum să gestionaţi banii şi personalul întrepridnerii, cum să analizaţi piaţa astfel
încât să asiguraţi succesul afacerii dvs., cum să vă faceţi reclama pentru a vinde produsele,
cum au reuşit să aibă succes alte întreprinderi sociale.

II. Programul de CONSULTANŢĂ “Planul de afacere, o realitate”
Echipa IES va fi alături de asociaţie cu sfaturi şi consiliere pentru a dezvolta un plan de afaceri de
succes şi a+l pune în practică, oferiond asistenţă inclusiv în găsirea finanţărilor necesare. Se va oferi
consultanţa de tip juridic, financiar, de marketing şi vânzări și de management al afacerii.

III.

VIZITA DE STUDIU

În cadrul vizitei de studiu veţi putea vedea cum au reuşit alţii să dezvolte o întreprindere socială de
succes. Veţi putea discuta direct cu persoane interesate de acelaşi domeniu, care au reuşit. La
aaceste vizite vor putea participa, pe lângă dvs, şi partenerii dvs din comunitate. Durata vizitei de
studiu este de 3 zile.

Proiectul face parte din programul “Dezvoltare Rurală prin antreprenoriat
și asociere” – finanţat de către Romanian American Foundation (RAF), pentru
PACT, CIVITAS, FDSC, CMSC, CRPE și CEED.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un grup sau o asociaţie pentru a participa la
Programul „Asocierea – o şansă pentru agricultori” sunt:
1. Să activeze într-o comunitate cu potenţial agricol mai ales în domeniul legumiculturii sau
horticulturii + cu exploataţii agricole mici, cu un grad redus de dotare, inclusiv gospodării în
care se cultivă preponderent pentru propriul consum dar există potenţial de dezvoltare a unor
produse pentru piaţă
2. Să îşi desfăşoare
Prahova

activitatea în judeţele Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov,

3. Să existe sau să dorească să creeze o asociaţie sau altă formă asociativa pentru a obţine
venituri. .
Se va acorda prioritate comunităţile din din teritoriile în care există un Grup de Acţiune Locală –
programul Leader.
Criterii de selecţie (vezi grila de selecţie)
1. Existenţa unui potenţial agricol suficient pentru dezvoltarea unei activităţi economice
profitabile (numărul şi dimensiunea exploataţiilor celor care constituie grupul de iniţiativă)
2. Existenţa unui grup unit de colaboratori care iniţiază asocierea şi capacitatea acestora de a
contribui la succesul întreprinderii (cunoştinţe, aptitudini, resurse)
3. Sprijinul din partea comunităţii în ansamblu inclusiv din partea Primăriei/Consiliului Local
sau al altor actori din comunitate

Grila de selecţie
Criteriu

punctaj

Impactul social al întreprinderii – ideii de afaceri propuse

20

Măsura în care întreprinderea – ideea de afaceri valorifică o 20
oportunitate reală a pieţei
Gradul de maturitate a întreprinderii – activităţii economice 20
propuse
Coeziunea de grup a celor care iniţiază asocierea şi capacitatea 20
acestora de a contribui la succesul întreprinderii (cunoştinţe,
aptitudini, resurse)
Sprijinul din partea comunităţii în ansamblu inclusiv din partea 20
autorităţilor publică locale să ai altor actori din comunitate
Dosarul de candidatură va conţine:
- Formular de participare completat și cu anexele care să documenteze informația inclusă în
formular (bilanţ anual din ultimii 2 ani, rapoarte Anuale, plan strategic dacă este cazul, alte
materiale care să prezinte activitatea economică, produsele sau serviciile acesteia etc.);
- Pentru organizaţiile cu personalitate juridicase va completa doar formularul 1 cu anexele care să
documenteze informația inclusă în formular (bilanţ anual din ultimii 2 ani, rapoarte Anuale, plan

-

strategic dacă este cazul, alte materiale care să prezinte activitatea economică, produsele sau
serviciile acesteia etc.)
Pentru grupurile de iniţiativă se va completa doar formularul 2

Procedura de selecţie este următoarea:
- selecţie preliminară pe bază de dosar;
- interviu.
Pentru organizațiile și persoanele desemnate de organizaţii/grupuri care vor face parte din program
participarea la activităţile este gratuită, fiind integral acoperite transportul, masa, cazarea.

