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Premiile Antreprenori sociali – Informaţii şi reguli 
specifice  
 

„Antreprenoriatul social pentru promovarea îmbătrânirii active şi a solidarităţii 

între generaţii” este o iniţiativă a Comisiei Europene, în parteneriat cu asociaţia 

Ashoka şi Generali Zukunftsfonds. 
 

Antreprenorul social vede oportunităţi acolo unde alţii văd dificultăţi. Antreprenorii 

sociali se folosesc de idei inovatoare, creativitate şi tenacitate pentru a rezolva probleme 

sociale, fără a avea un interes financiar personal. De cele mai multe ori, ei îi implică pe 

beneficiari în activităţile întreprinse, dându-le libertate de decizie, dezvoltând soluţii 

împreună cu ei şi valorificându-le potenţialul şi entuziasmul. 

Există deja numeroase exemple grăitoare de iniţiative în Europa, care pun accentul pe 

îmbătrânirea activă şi solidaritatea între generaţii. Aceste premii îşi propun să le 

valorifice pe cele mai bune dintre ele şi să ofere informaţii cu privire la aceste modele 

de succes în Europa. 

 

Data limită de trimitere a candidaturilor 

1 septembrie 2012 

 

Criterii de selecţie 

Candidaturile vor fi evaluate în funcţie de gradul de succes în promovarea îmbătrânirii 

active şi a solidarităţii între generaţii, precum şi de potenţialul de a promova adoptarea 

acestor modele în Europa. Premiile se acordă persoanelor care: 

• au conceput un model excepţional de rezolvare a unei probleme sociale legată de 

îmbătrânirea activă şi solidaritatea între generaţii 

• au (sau au avut) un rol definitoriu în conceperea modelului 

• propun un model poate care poate fi aplicat în altă parte şi poate duce la 

îmbunătăţirea condiţiilor de îmbătrânire activă şi solidaritate între generaţii pe o 

scară mai largă 

• sunt antreprenori foarte motivaţi, sunt dispuşi să-şi asume riscuri şi îşi doresc ca 

modelul lor să devină cât mai cunoscut  

• evaluează cu interes impactul social al modelului 

• iniţiază proiecte cu impact social, în principal în Europa. 

 

Câte un reprezentant din partea partenerilor noştri, asociaţia Ashoka şi Generali 

Zukunftsfonds, va face parte din juriu. 
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Reguli specifice 

1. Candidaturile trebuie să conţină iniţiative sau proiecte implementate înainte de 

iunie 2012. 

2. Rezumatul proiectului trebuie să includă informaţii despre problema socială vizată 

de proiect, impactul social real al iniţiativei, precum şi modul în care antreprenorul 

social diseminează sau intenţionează să disemineze modelul. 

3. Vă rugăm să consultaţi şi regulamentul general aplicabil tuturor categoriilor.  

 

Premii pentru finaliştii UE 

• Locul I: 10000 € 

• Locul II: 6000 € 

• Locul II: 3000 € 

 

Premiile sunt sponsorizate de către grupul Generali Zukunftsfonds. Acestea vor fi 

folosite de către antreprenorii sociali pentru a exporta modelul propus în alte regiuni sau 

ţări.  

Finaliştii UE din fiecare categorie vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor la 

Bruxelles. Cheltuielile de deplasare sunt asigurate din orice oraş al UE.  


