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1. Introducere 
Tendința de depopulare rurală cu care se confruntă multe țări și regiuni europene generează zone 
considerate "Europa goală", care se confruntă cu provocări demografice și economice specifice și 
conexe și cu o lipsă de servicii publice. În același timp, aceste teritorii au un bogat patrimoniu culinar, 
gastronomic și/sau de producție alimentară, care, în același timp, pot genera oportunități. 

SAGA contribuie la reducerea inegalităților, la asigurarea redresării economice și a unei creșteri 
incluzive și durabile pe termen lung prin intermediul unei abordări de co-creare și colaborare, prin 
implicarea tuturor părților interesate relevante, prin dezvoltarea și validarea unui program de formare 
pentru populațiile care trăiesc în "Europa goală", dar care, în același timp, au un bogat patrimoniu 
culinar și/sau producție alimentară. Proiectul dezvoltă și evaluează un program de formare inovator 
pentru cei care locuiesc în aceste tipuri de zone rurale, abordând problemele presante ale acestora, 
cum ar fi șomajul și revitalizarea economică și socială, oferindu-le cunoștințele, competențele și 
abilitățile necesare pentru a dezvolta întreprinderi sociale în domeniul gastronomic, alimentar și al 
patrimoniului culinar. 

SAGA a elaborat un set de ghiduri pentru a facilita preluarea de către părțile interesate, în conformitate 
cu filosofia și obiectivele programului de învățare SAGA, și pentru a susține, sprijini și spori abilitățile și 
competențele participanților și efortul acestora de a idea, crea și gestiona o întreprindere socială într-
un domeniu/sector specific, și anume legat de alimentație, gastronomie și patrimoniu culinar.  

Aceste ghiduri completează principalele rezultate ale proiectului. 

 

 

2. Saga Ghiduri de învățare 
Pre Prezentul ghid face parte din acest efort și dintr-un set mai amplu de ghiduri elaborate pentru 
fiecare dintre părțile interesate din cadrul SAGA. 

Experiențe și studii de caz SAGA: oferă o compilație de studii de caz incluse în programul de învățare 
SAGA și alte experiențe de antreprenoriat (social) din Europa, care pot fi utilizate ca instrument de 
inspirație și inovare pentru a crește gradul de conștientizare a rolului antreprenoriatului social ca mijloc 
de atenuare a provocărilor demografice din Europa goală. Acest ghid poate fi utilizat, de asemenea, ca 
o motivație pentru formatori/studenți și potențiali antreprenori sociali și include câteva puncte de 
feedback din partea celor care au testat deja programul de formare. 

Ghidul formatorilor SAGA: destinat formatorilor care vor utiliza programul de formare SAGA în mod 
formal sau informal. Acesta include o prezentare generală a programului de formare, a conținutului și 
a structurilor sale și oferă un ghid pentru profesorii, formatorii și centrele de formare care doresc să 
profite de resursele și conținutul proiectului pentru a stimula competențele antreprenoriale ale 
studenților lor sau să includă aceste materiale de formare ca resurse suplimentare la ofertele lor de 
formare existente. 

Ghidul SAGA pentru ONG-uri: pentru organizațiile societății civile, ONG-uri, instituții naționale și 
regionale, care lucrează cu/pentru grupuri defavorizate din Europa goală, care sunt interesate să 
utilizeze programul de învățare SAGA și rezultatele acestuia pentru a-și genera propria întreprindere 
socială (colaborativă) în sectorul identificat (alimentație, gastronomie și patrimoniu culinar) sau pentru 
a sprijini beneficiarii săi în crearea întreprinderilor sale. Ghidul oferă inspirație și idei cu privire la modul 
în care aceste organizații pot utiliza și adopta programul de formare SAGA și rezultatele acestuia. 



 

 

Sinteză politică:set de recomandări pentru factorii de decizie politică legate de sprijinirea creării de 
întreprinderi sociale (colaborative), ca modalitate de a genera activitate economică în "Europa goală". 
Se concentrează în special pe importanța unui cadru juridic care să protejeze acțiunile întreprinderilor 
sociale și oferă un ghid privind modul în care se poate contribui la proiectul SAGA pentru a promova 
antreprenoriatul social în zonele rurale ca strategie durabilă pentru viitor. 

3. GRUPUL ȚINTĂ 
Acest ghid SAGA de experiențe și studii de caz își propune să inspire și să informeze cu privire la cele 
mai bune practici în antreprenoriatul colaborativ (social) legate de producția gastronomică și 
patrimoniul culinar în regiunile rurale ale așa-numitei Europe goale. Ca atare, se adresează în primul 
rând următoarelor grupuri țintă, deși poate fi utilizat ca instrument de inspirație și consultare de către 
oricine este interesat să exploreze oportunități de afaceri sau antreprenoriale în acest sector: 

● Sunteți un (potențial) antreprenor social? Atunci, acest ghid este de a vă inspira cu exemple și 
cazuri. Puteți transfera ideile în propriul context și fundal specific. Ghidul este menit să vă 
stârnească interesul pentru crearea unei afaceri legate de gastronomie, alimentație și 
patrimoniul cultural. 

● Dacă sunteți un antreprenor deja existent, proprietar de afaceri și / sau care lucrează în 
sectoare precum turismul, ospitalitatea, gastronomia sau producția de alimente, atunci 
exemplele și cazurile din acest ghid vă pot ajuta să luați în considerare noi abordări pe care să 
le aplicați în activitățile zilnice. 

● Sunteți profesor sau aparțineți unui centru de formare profesională și educațională? Atunci, 
acest ghid vă poate ajuta să stârniți interes în rândul studenților dumneavoastră cu privire la 
antreprenoriatul (social) legat de gastronomie, mâncare și moștenirea culinară. Dacă oferiți 
formare în domeniul turismului, ospitalității și agriculturii, aceasta vă poate ajuta să creșteți 
gradul de conștientizare a oportunităților de dezvoltare profesională. 

● Dacă aparțineți unei organizații civile și/sau unui ONG, poveștile inspiratoare despre 
antreprenoriatul (social) din zonele rurale vă pot ajuta eforturile de dezvoltare a zonelor rurale 
și vă pot sprijini comunitatea locală. Aceasta poate genera idei de antreprenoriat social de 
către propria organizație sau pentru beneficiarii dumneavoastră. 

4. SAGA - Studii de caz  
Programul de formare SAGA oferă o gamă largă de exemple și studii de caz care fac parte integrantă 
din materialele de învățare. Cu toate acestea, suntem conștienți de faptul că, înainte ca cineva să ia în 
considerare începerea unei căi de învățare, cum ar fi cea oferită de SAGA, trebuie să știe în avans și să 
fie motivată să se implice și să se angajeze în formare.  

În acest scop, am selectat cele mai reprezentative studii de caz din program și le-am rezumat pentru 
dvs. Acestea sunt completate cu exemple (experiențe) suplimentare pe care le-am detectat de-a lungul 
implementării proiectului și le-am găsit la fel de inspirate.  

Mai jos aveți un rezumat al unor studii de caz privind (antreprenoriatul social), inovarea alimentară 
și/sau procesele de colaborare și co-creare selectate de partenerii din țările lor, dar puteți accesa 
colecția completă de studii de caz în programul de formare online al SAGA sau vizitând platforma de 
formare aici. 

https://sagalearningprogramme.eu/


 

 

4.1. BULGARIA 

CEAINARIA SOCIALĂ 

 

Înființată în Varna, The Social TeaHouse a fost inspirată de experiențele anterioare ale proprietarilor 
săi în organizarea de ateliere și activități cu copii și tineri din orfelinatele din apropiere. Astfel, această 
unitate, care funcționează ca un bistro, sală de evenimente și spațiu de lucru comun, oferă primul său 
loc de muncă tinerilor de peste 16 ani care provin din orfelinate locale, familii disfuncționale sau medii 
dificile. În cazul persoanelor sub 16 ani, care nu sunt încă angajabile, sunt organizate diverse programe 
de formare și de voluntariat pentru a le oferi experiență și instrumente pentru a asigura perspective 
mai bune de viitor. 

Pentru a-și dezvolta diferitele inițiative și proiecte, The Social TeaHouse a stabilit parteneriate cu 
autoritățile și instituțiile locale. Clădirea în care se află Sala de Ceai este o proprietate comună între 
Primăria Varna și Administrația Județeană, având în același timp acces liber la diverse centre de cazare 
de tip familial și se bucură de o cooperare deplină și fructuoasă în numele acestora. Mai mult decât 
atât, Sala de Ceai implementează adesea activități în cooperare cu alte ONG-uri și întreprinderi sociale 
- evenimente culturale, inițiative de voluntariat, activități organizate în cadrul programului de 
mentorat și altele. În ultimii ani, Tea Room pune accentul și pe parteneriatele de afaceri către care sunt 
direcționate produsele și serviciile corporative. 

Aflați mai multe informații despre această inițiativă aici: The Social Teahouse  - mâncare, băuturi, 
evenimente... și o cauză minunată! 

  

SUNFARM CAMP – Tabăra SunFarm 

 

Ca urmare a experiențelor și obiectivelor anterioare ale fondatorilor săi, Tabăra SunFarm este o 
organizație micro-guvernamentală situată în micul sat Tankovo, care operează în domeniile agro-
alimentar și turistic, servicii de cazare și mâncare, artă culinară, precum și divertisment și recreere, 
oferind clienților o varietate de servicii de cazare și culinare. 

Tabăra SunFarm este un proiect și o misiune a asociației "Noi perspective de dezvoltare" și există și se 
dezvoltă cu convingerea că tinerii sunt viitorul Bulgariei. Educația non-formală, sportul în aer liber și 
voluntariatul se numără printre inițiativele cu care echipa întreprinderii transformă tinerii în 

http://thesocialteahouse.bg/en/
http://thesocialteahouse.bg/en/


 

 

ambasadori ai viitorului. Fiecare activitate își propune să întoarcă roata în direcția dezvoltării durabile, 
a afacerilor responsabile și a stilului de viață ecologic. 

Tabăra SunFarm nu ar fi avut succes fără contactele și sprijinul a zeci de colegi care lucrează în domeniul 
protecției naturii, agriculturii și alpinismului. În această notă, SunFarm Camp colaborează cu Societatea 
Bulgară pentru Protecția Păsărilor, precum și cu alte două fundații ai căror instructori sunt responsabili 
pentru predarea în sport și protecția mediului. Întreprinderea reușește, de asemenea, să coopereze cu 
municipalitatea Stambolovo și cu mai multe școli din districtul Kărdjali, ai căror elevi participă la acțiuni 
comune de voluntariat. 

Aflați mai multe informații despre această inițiativă aici: SunFarm Camp  

4.2. UNGARIA 

MAGYARHERTELEND 

 

Fructus Start Dairy Product Social Cooperative a fost înființată în 2015, cu scopul de a oferi locuri de 
muncă persoanelor aflate în dificultate. Magyarhertelend este situat în partea de nord a județului 
Baranya, care este o destinație turistică populară datorită băilor sale termale și proximității sale față 
de satul de vacanță Orfű și Abaliget. 

Scopul cooperativei este de a obține profit, dar se concentrează în principal pe ocuparea forței de 
muncă a localnicilor și de a produce un produs comercializabil. Acestea încearcă să unească 
organizațiile locale/regionale și să stabilească sinergii de cooperare, deoarece toate sunt implicate în 
producția de diferite produse, astfel încât să se completeze reciproc. 

Producția de produse lactate - un sector în care nu a existat o cooperare socială anterioară cu un astfel 
de profil - a început în 2017. Până atunci, angajații au participat la training, unde au învățat profesia, 
au experimentat gama de produse și au îmbunătățit rețetele. În prezent, Magyarhertelend are 5-6 
angajați, iar scopul este de a crea mai multe oportunități de angajare în zonă, ca o modalitate de a 
reduce rata șomajului. Cu toate acestea, cea mai mare provocare a cooperativei din perspectiva 
afacerilor rămâne sensibilitatea la preț, deoarece, în calitate de cooperativă, produc artizanat și 
negociază prețul produsului care urmează să fie achiziționat. 

Aflați mai multe informații despre această inițiativă aici: Magyarhertelend  

http://sunfarmcamp.eu/
https://www.magyarhertelend.hu/index.php


 

 

PENSIUNEA KERECSENDI MALOMPARK & Centru de evenimente 

 

Kerecsendi Malompark Guest House and Event Centre este condus de Kerecsend Tourism and Tourist 
Social Cooperative. Această cooperativă face parte dintr-un complex turistic mai amplu care urmărește 
să-și extindă oferta de servicii și evenimente pentru a îmbunătăți situația socială și de ocupare a forței 
de muncă a familiilor implicate (pe care le angajează) în proiect, dar și a altor membri defavorizați ai 
comunității.  Scopul principal este de a motiva și încuraja persoanele care locuiesc în sate mici pentru 
a lua măsuri în îmbunătățirea egalității de șanse și a calității competențelor lor de viață. 

Cu un accent deosebit pe conștientizarea mediului, această cooperare organizează o multitudine de 
evenimente, activități, ateliere de lucru, etc. Pentru a face acest lucru, colaborează cu alți actori locali 
și cu alte părți interesate relevante. De asemenea, acestea cooperează cu parteneri locali, regionali, 
naționali și internaționali pentru a dezvolta serviciul, iar furnizorii lor pentru a crea un produs turistic 
sunt companii locale și regionale (de exemplu, crame, meșteșugari, producători de brânzeturi, 
închiriere de biciclete). În plus, pentru a ajunge la grupul țintă (grupuri dezavantajate de copii), au fost 
stabilite contacte și cu instituții de învățământ din nordul Ungariei, Slovacia, Ucraina și chiar Canada. 

Aflați mai multe informații despre această inițiativă aici: Kerecsendi Malompark és Rendezvényközpont  

 

4.3. OLANDA 

BLOOMING BAKERY - BRUTĂRIE ÎNFLORITOARE 

 

Brutăria lui Fier este o întreprindere socială care ajută victimele violenței în drumul lor spre 
independență. La Blooming Bakery, fetele - care sunt antrenate de mentori în obiectivele lor de 
învățare - câștigă experiență de lucru și învață totul atât despre partea de afaceri, cât și despre partea 
meșteșugărească a coacerii. 

Patiseria este administrată de Hank Markus, un bucătar sezonier cu o vastă experiență atât în industria 
hotelieră și de catering, cât și în predare, care se concentrează pe formarea de calitate a viitorilor 
profesioniști din această regiune olandeză și pe importanța utilizării produselor și producătorilor locali. 

http://kerecsendimalompark.hu/


 

 

În acest sens, produsele locale au fost întotdeauna importante pentru el și de aceea brutăria lucrează 
doar cu furnizori locali și folosește produse locale. "Ca lacuitori ai regiunii Friesland, ar trebui să fim 
mândri de produsele noastre. Întotdeauna m-am pus în pielea consumatorului. Dacă sunt în vacanță în 
Italia și comand un platou cu brânză, mă aștept la brânzeturi locale originale. Și același lucru este 
valabil și pentru Friesland". 

Aflați mai multe informații despre această inițiativă aici: Blooming Bakery / Henk Markus - Bucătăria 
olandeză   

CASA VERDE 

 

Casa Verde din Utrecht este un restaurant circular unde toate ingredientele provin de pe o rază de 50 
de kilometri de restaurant. De exemplu, un sfert din legumele și ierburile sezoniere provin dintr-o seră 
de HRBS (de ierburi, da), care funcționează cât mai circular posibil. În acest fel, sunt atinse două 
obiective esențiale: reducerea la minimum a impactului activității sale asupra mediului și, în plus, 
sprijinirea și consolidarea producției de alimente în regiune. 

Cu un angajament puternic de a stimula ocuparea forței de muncă la nivel local, Green House se 
asociază cu The Colour Kitchen, al cărei angajament este de a lupta împotriva risipei de povești, oferind 
o nouă șansă "talentului nefolosit care stă acum acasă pe canapea". Cei de la The Green House cred în 
acest mesaj și își propun ca 20% din echipă să fie formată din persoane aflate la distanță de piața 
muncii. 

Aflați mai multe informații despre această inițiativă aici: The Green House 

4.4. SPANIA 

TIERRA INQUIETA 

 

Tierra Inquieta este rezultatul interesului fondatorului Manuel Gil Luna de a combina produsele locale 
și regionale cultivate organic în Extremadura cu studiile sale în gastronomie și afaceri. Principala 
motivatie pentru lansarea acestei noi afaceri, potrivit fondatorului, a fost sa faca ceva nou, pentru a 
oferi un produs nou pe piata alimentelor ecologice si sanatoase, cu pâté-uri vegane accesibile tuturor 
tipurilor de clienti.  

https://bloomingbakery.nl/
https://professionals.dutch-cuisine.nl/ambassadeur/markus/
https://professionals.dutch-cuisine.nl/ambassadeur/markus/
https://www.thegreenhouserestaurant.nl/


 

 

Modelul de afaceri ales promovează producția locală/regională și colaborarea, astfel încât colaborarea 
cu alte entități și companii cu sediul în Extremadura se află în centrul Tierra Quieta și are un impact 
pozitiv asupra întregii comunități.  În acest sens, Manuel a colaborat/cooperat cu alte companii sau 
organizații sociale de-a lungul aventurii sale de antreprenor. Ca Pontis este implicat în calitate de 
furnizor de ulei de măsline, iar fabricarea și comercializarea Tierra Inquieta sunt gestionate la nivel 
regional, bazându-se pe experiența unei fabrici de pateuri din Santa Amalia (Indalitos). În plus, Manuel 
a primit, de asemenea, asistență din partea CTAEX, un centru regional de inovare, în călătoria sa 
colaborativă către dezvoltarea finală și implementarea Tierra Inquieta. 

Aflați mai multe informații despre această inițiativă aici: TIERRA INQUIETA –  

 

CÁCERES PARA COMÉRSELO 

 

Cáceres para Comérselo este o microîntreprindere care apare ca un proiect cooperatist, colaborativ, 
autogestionat și fără scop lucrativ al Cooperativei ACTYVA, care se concentrează pe nevoia de a uni 
producătorii (agricultori, crescători de animale, producători de brânză, apicultori etc.) din Extremadura 
într-o rețea de colaborare care le permite, de asemenea, să își ofere produsele într-un singur comerț 
electronic, de unde pot ajunge la un număr mai mare de potențiali clienți, fiind mai eficienți în 
comercializarea și distribuția micilor lor producții. 

Toate produsele provin direct de la cei care le produc sau le elaborează și din zone cât mai apropiate 
de Cáceres, cu excepții sau alianțe cu inițiative conexe care permit ca gama de produse să fie mai largă 
și să satisfacă nevoile tuturor consumatorilor. 

Misiunea fundamentală a acestei cooperative se bazează pe doi piloni esențiali: de a consolida și 
deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile și producătorii regionali, pe baza unor valori 
precum sustenabilitatea și responsabilitatea, și de a stimula relația de încredere și apropiere cu 
consumatorii locali, astfel încât să genereze un impact pozitiv pe termen lung între producători și 
clienți. 

Aflați mai multe informații despre această inițiativă aici: Cáceres para Comerselo  

4.5. ROMÂNIA 

PENSIUNEA GYIMESI SKANZEN  

 

https://aspontis.com/
https://extremaduraalimenta.es/tierra-inquieta/
https://www.caceresparacomerselo.es/


 

 

Acest muzeu etnografic în aer liber întâmpină oaspeții din 2008 și permite vizitatorilor să exploreze 14 
case agricole vechi care au fost păstrate din dărăpănare. Muzeul satului oferă cazare pentru turiști și, 
de asemenea, funcționează ca un loc de desfășurare a nunților, tabere și diverse evenimente 
corporative. Vizitatorii pot avea, de asemenea, posibilitatea de a experimenta trecutul prin 
gastronomie într-un mediu tradițional. 

Forța motrică pentru înființarea acestei afaceri turistice a fost dorința de a conduce o afacere 
înfloritoare în domeniul turismului rural, cu scopul principal de a promova conservarea valorilor 
culturale, tradițiilor și resurselor culturale locale. Latura socială a întreprinderii se bazează în principal 
pe sprijinirea economiei locale prin angajarea localnicilor, utilizarea resurselor locale și a furnizorilor. 
Mai mult decât atât, implicarea comunității locale în programele, evenimentele pe care le oferă, 
precum și stabilirea de rețele cu ei și invitații care vizitează pentru o viitoare colaborare face ca 
afacerea să fie populară. 

Aflați mai multe informații despre această inițiativă aici: Gyimesi Skanzen Panzió  

PENSIUNEA ZSIGMOND MALOM 

 

Pensiunea Zsigmong Malom funcționează de mai bine de 10 ani ca o afacere de familie în sectorul 
turistic local al județului Harghita. Scopul său principal este de a păstra și promova valorile Ținutului 
Secuiesc și ale culturii sale, oferind clientelei sale servicii de înaltă calitate (turism, agrement, culinar) 
și oferindu-le experiențe îmbogățite. 

Misiunea socială a întreprinderii este dată de faptul că procesele prin care se realizează propunerea 
de valoare sunt implementate cu ajutorul localnicilor care oferă servicii, materii prime și, de asemenea, 
diferite experiențe tradiționale, culturale celor care vizitează unitatea. 

Resursele existente în zonă, precum și experiența, cunoștințele și abilitățile anterioare ale 
proprietarilor, toate au contribuit în mod benefic la înființarea întreprinderii familiale. În plus, 
mobilizarea și implicarea constantă a părților interesate locale adecvate, a membrilor comunității, 
alături de cunoașterea exactă a nevoilor potențialului grup țintă pe care întreprinderea ar trebui să îl 
deservească, a făcut posibilă concentrarea pe segmentul unui anumit client, proiectarea și oferirea 
produselor și serviciilor și direcționarea acestor oferte către clienți au fost toate aspectele luate în 
considerare la planificarea activităților întreprinderilor. 

Aflați mai multe informații despre această inițiativă aici: Zsigmond Malom Panzió - Home | Facebook  

5. SAGA - Experiențe europene 
Găsiți mai multă inspirație cu privire la inițiativele țărilor neparticipante pe care le considerăm a fi 
povești puternice despre antreprenoriatul colaborativ (social), cu un impact pozitiv puternic asupra 
comunităților lor locale/regionale - fie oferind sprijin și oportunități de lucru pentru grupurile 
vulnerabile, fie îmbunătățind producția locală (alimentară) - din punct de vedere social și economic. 

https://skanzen.ro/en/home/
http://www.facebook.com/ZsigmondMalomFogado


 

 

CONTROCORRENTE SOS COOPERATIVE (Italia) 

 

Controcorrente SOS este o cooperativă italiană care a apărut ca un proiect de gătit incluziv pentru a 
promova integrarea persoanelor cu dizabilități sau cu nevoi speciale în lumea muncii, precum și pentru 
a crește gradul de conștientizare și educare cu privire la modul de abordare a prezenței acestui grup la 
locul de muncă. Misiunea lor finală este de a contribui la crearea unui impact pozitiv în comunitățile 
lor și de a crea locuri de muncă locale. 

Acest proiect finanțat la nivel regional s-a născut în BIsceglie (Puglia), una dintre cele mai depopulate 
regiuni rurale ale Italiei, dar datorită sistemului Food Truck conceput de cei trei fondatori, 
Controcorrente SOS se deplasează în diferite regiuni italiene, oferind vizibilitate incluziunii sociale și a 
forței de muncă a celor mai vulnerabile grupuri și oferind alimente delicioase în diferite tipuri de 
evenimente. În plus, organizează activități de joacă și sport pentru copiii cu dizabilități. 

Acest proiect nu ar fi fost posibil fără sprijinul altor actori locali din regiunea Puglia și al tot mai multor 
familii din zonă care contactează Controcorrente SOS pentru a-și putea implica copiii într-o realitate 
cu adevărat incluzivă, care la sfârșitul școlii se confruntă cu toată drama stării lor defavorizate. 

Pentru a afla mai multe despre Controcorrente SOS și numeroasele sale activități și evenimente, puteți 
arunca o privire la: Controcorrente SOS Cooperativa sociale | | Trani Facebook  

MOST JABLANICA (Bosnia și Herțegovina) 

 

Merima Kukic Gego, inginer agricol și fondatoarea companiei Most Jablanica, a lansat o aventură în 
plină pandemie, cu toate riscurile și incertitudinile care decurg din aceasta, dar și cu convingerea că 
ideea ei de afaceri ar putea crea un impact pozitiv asupra comunității sale și ar putea poziționa regiunea 
ca destinație turistică de interes. 

MOST Jablanica s-a născut cu intenția de a produce produse alimentare sănătoase, produse local și 
ecologic, oferind de lucru femeilor din regiune care se află în situații vulnerabile. Pentru a genera un 
impact social pozitiv în regiune, MOST Jablanica acordă prioritate dezvoltării fermelor rurale și 
facilitează crearea de rețele între actorii regionali și locali. 

Astăzi, oferta sa se extinde și la serviciile interne și turistice, colaborând cu organizațiile publice pentru 
a pune Jablanica pe radar. 

https://www.facebook.com/ControcorrenteSOS/


 

 

Pentru a afla mai multe despre această inițiativă, aruncați o privire la videoclip: Antreprenorul 
transformă problemele în profit - MOST Jablanica  

TERRIUS (Portugalia) 

 

TerriuS este o companie din Alentejo a cărei misiune principală este de a păstra patrimoniul culinar și 
gastronomic al acestei regiuni rurale în interiorul Portugaliei (Alentejo) și de a promova recunoașterea 
gastronomică și turistică a regiunii. Cu un angajament clar față de responsabilitatea socială a 
întreprinderilor, TerriuS se concentrează pe producția, conservarea și comercializarea durabilă a 
produselor sălbatice, fructelor și legumelor originare din regiune, revendicând valoarea produselor și 
producției locale. De asemenea, dezvoltă produse alimentare inovatoare pe bază de plante din resurse 
sau subproduse insuficient exploatate, toate centrate pe principiile sustenabilității și economiei 
circulare. 

În ultimii ani, TerriuS a colaborat, de asemenea, cu alți actori locali și regionali (entități publice și 
private) pentru a implementa experiențe turistice și gastronomice care completează oferta sa și, de 
asemenea, a pus Alentejo pe radarul turismului național și internațional. 

Aflați mai multe informații despre această inițiativă aici: TerriuS | Arome cu istorie  

6. OBSERVAȚII FINALE - Inspiră-te! 
După cum cititorul a avut ocazia să constate, studiile de caz SAGA sunt resurse neprețuite pentru a 
învăța și a concepe noi forme de afaceri cu impact social și economic asupra comunității. 

Acesta este principalul motiv pentru care cei care au avut deja ocazia să exploreze și să beneficieze de 
materialele de formare au fost de acord că studiile de caz se numără printre cele mai apreciate resurse. 
Datorită abordării lor practice, aceste exemple pot fi folosite ca un ghid pentru a concepe noi 
oportunități de afaceri sau de dezvoltare de produse/servicii în colaborare cu alți actori și părți 
interesate. 

De fapt, atunci când au fost întrebați care sunt cele trei cuvinte care le-au venit în minte atunci când 
au conceptualizat programul de formare SAGA, participanții spanioli din cadrul proiectului pilot au fost 
de acord în cea mai mare parte cu idei precum: 

"Cooperare, co-creație, antreprenoriat, leadership, impact pozitiv, economie socială, ...". 

Credem că toate aceste idei sunt la fel de bine reflectate în nucleul prezentului ghid, care reflectă 
aceste valori și pot fi folosite ca resurse de inspirație cu adevărat puternice pentru a produce schimbări 
în comunitatea dumneavoastră. 

Vă simțiți deja inspirați? Atunci să știți că este rândul dumneavoastră să puneți în practică aceste idei: 

https://youtu.be/vdBtx4ynjFE
https://youtu.be/vdBtx4ynjFE
https://terrius.pt/en/home-en/


 

 

● Care este pentru tine relevanța colaborării/co-creării cu alții în ceea ce privește impactul 
social/economic în comunitatea mea? 

● Care este principalul conector dintre toate aceste exemple? Ce puteți învăța din acesta? 
● Cum pot eu/organizația mea să pun în practică aceste cunoștințe dobândite? 
● V-a venit vreo idee grozavă pentru o nouă afacere/produs/serviciu după ce ați citit cazurile? 
● Ați putea folosi studiile de caz și experiențele pentru a-i inspira pe alții?    
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