Concluzii Sesiune 1:
Antreprenoriatul și ocuparea - surse ale bunăstării și dezvoltării economice pentru comunitățile rurale
Invitați:

Beatrice Zaharescu, AM PNDR- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Alexandra Toderiță, Centrul Român de Politici Europene
Alexandru Barbu, ASCENDO SRL

Moderatori:
Mihaela Loredana Nabăr, Fundația World Vision România
Florentina Daniela Puiu, Fundația World Vision România
Raportor
Florentina Daniela Puiu, Fundația World Vision România
Teme
1. Care considerați că sunt principalele provocăriîn ceea ce privește ocuparea și antreprenoriatul în
mediul rural?
2. Care considerați că sunt principalele măsuri care ar trebui promovate pentru creșterea șanselor
de ocupare și dezvoltare a antreprenoriatului în spațiul rural?

1. Provocări
-

-

a. Ocupare:
Lipsa recunoașterii dimensiunii reale privind ocuparea în spațiul rural, ceea ce duce la o deformare a
realității privind șomajul și angajabilitatea în acest mediu și propunerea de programe și măsuri
incomplete și ineficiente;
Lispa de motivație a populației din mediul rural pentru accesarea unui loc de muncă;
Lipsa locurilor de muncă în comunitățile rurale și a infrastructurii necesare pentru a facilita accesul
celor din aceste comunități în localitățile ce oferă mai multe oportunități;
Lipsa de cunoaștere a nevoilor reale pe piața muncii, inclusiv a direcțiilor de dezvoltare economică ce
pot determina crearea și/sau dispariția de locuri de muncă pentru comunitățile rurale;
Discrepanța între programele de formare profesională continuă și nevoile pieței muncii și lipsa
corelării între curriculă și abilitățile practice necesare pentru desfășurarea unei anumite meserii;
Necorelarea între cerințele programelor de formare profesională și nevoile populației din spațiul rural;
Lipsa încrederii și/sau lipsa de cunoaștere în ceea ce privește serviciile de ocupare;
Dependența populației din mediul rural de ajutoarele sociale și implementarea defectuoasă a
reglementărilor legislative privind acordarea acestora.
b. antreprenoriat
Accesul dificil la surse de finanțare pentru sprijinirea antreprenoriatului în spațiul rural;
Resursele limitate de care dispun comunitățile rurale, inclusiv infrastructură;
Birocrația excesivă, mai ales pentru susținerea și menținerea activității economice a unei structuri
înființate;
Nevoia de consiliere, consultanță și informare personalizată și specializată, inclusiv consultanță juridică
și fiscală pentru afacerile începute în spațiul rural
Accesul dificil la resursele puse la dispoziție de instituțiile publice pentru sprijiirea antreprenoriatului
rural, atât resurse informaționale, cât și logistice;
Lipsa educației antreprenoriale, pe de o parte, și calitatea slabă a educației în spațiul rural, pe de altă
parte, ceea ce duce la o neîncredere în capacitatea proprie de a iniția și susține o activitate economică
a persoanelor din spațiul rural

-

Lipsa cunoașterii și a înțelegerii factorilor decizionali cu privire la nevoile reale și a aspectelor la firul
ierbii din comunitățile rurale, ceea ce duce la propunerea și elaborarea de măsuri ineficiente
Relativism în aplicarea regulilor și schimbările dese ale legislației cu impact asupra dezvoltării
antreprenoriatului rural;

2. Soluții și măsuri pentru creșterea șanselor de ocupare și dezvoltare a antreprenoriatului
în spațiul rural
-

-

a. Ocupare:
Implementarea de măsuri de ocupare integrate care să contribuie la creșterea dorinței de muncă
pentru persoanele din spațiul rural;
Implementarea de măsuri de sprijin care să scadă dependența persoanelor din spațiul rural de
ajutoarele sociale, inclusiv prin acordarea de subvenții pentru angajator;
Recunoașterea rolului entităților economiei sociale în sprijinirea ocupării pentru persoanele din spațiu
rural.
b. Antreprenoriat
Propunerea de măsuri fiscale avantajoase pentru micii antreprenori și pentru meșteșugarii din spațiul
rural;
Propunerea de programe de educație antreprenorială pentru noilor generații din rural;
Dezvoltarea spiritului antreprenorial în randul tinerilor inclusiv prin revitalizarea liceelor agricole și a
școlilor de arte și meserii;
Atragerea tinerilor către mediul rural
Consultarea la firul ierbii și propunerea de măsuri de sprijin adecvate mediului rural
Abordarea integrată a măsurilor de sprijin a antreprenoriatului: grant pentru dezvoltare abilități și
inițiere afaceri, consultanță în dezvoltarea planurilor de afacere și a implementării acestora, sprijin
pentru dezvoltarea afacerilor prin asigurarea accesului la microcredite.
Preluarea și adaptarea bunelor practici deja existente - vezi modelul polonez de dezvoltare și susținere
a centrelor regionale de sprijin pentru entitățile de economie socială;
Încurajarea asocierii în spațiul rural prin acordarea unui punctaj mai mare în cadrul apelurilor de
finanțare
Realizarea de schimburi de experiență și bune practici între comunități
Asocierea ONG-urilor și a reprezentanților antreprenorilor din spațiul rural pentru a promova măsuri și
inițiative ce vin să sprijine susținerea și dezvoltarea afacerilor din spațiul rural;
Elaborarea unei strategii inter-ministeriale pentru susținerea antreprenoriatului în spațiul rural și
corelarea programelor și măsurilor propuse și existente implementate de diferite autorități

