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Context:
Proiectul „Antreprenoriat Social pentru
Schimbare Locală” (SELC) este un proiect
Erasmus+ dezvoltat de un consorțiu de 5
universități și 3 organizații non-profit din
Estonia, Germania, Olanda și România,
coordonate de universitatea HfWU -
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen.
SELC are ca obiectiv crearea și promovarea unui
curs online de antreprenoriat social, acrediat în
cadrul universităților partenere. Cursul online
este dedicat celor care sunt interesați de
subiect, precum și studenților din cadrul
universităților membre în consorțiu. Cursul
urmărește să explice în ce fel antreprenoriatul
social poate fi o soluție pentru problemele
locale cu care se confrunta comunitățile și cum
acest tip de antreprenoriat este diferit din
punct de vedere al distribuirii profitului
generat. Proiectul este implementat în
perioada 2016-2018.
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Rezultate:

Urban INC coordonează următoarele activități:
Prima vizită de studiu și program intensiv
pentru studenții implicați în proiect. Vizita de
studiu a avut loc între 13-20 mai 2016 în
București, unde au participat 37 de studenți, 6
profesori și 12 membrii ai echipei tehnice de
proiect.
Contribuții pentru elaborarea materialelor de
curs, prin organizarea atelierelor tematice din
cadrul programului intensiv din mai 2016 și a
unei serii de interviuri în perioada septembrie
2016- ianuarie 2017:
• Iulian Canov, Tamina Lolev, Vlad Stoica și

Cristina Zlota, au vorbit despre inițiativele
NOD Makerspace și La Firul Ierbii.

• Raluca Dan despre Village Life Romania
• Corina Angelescu despre Universitatea

Alternativa
• Emanuel Musa despre Babele
• Sergiu Ciurescu despre dezvoltarea

abilităților de prezentare și dezvoltare
personală.

Coordonator: HfWU - Hochschule für Wirtschaft
und Umwelt Nürtingen-Geislingen (DE).
Parteneri consorțiu: Academia de Studii
Economice din București (RO), EMU Tartu -
Estonian University of Life Sciences (ES),
Estonian Social Enterprise Network (ES),
Heldenrat (DE), Kiel University (DE), Urban INC
(Asociația Odaia Creativă) (RO), VHL University
of Applied Sciences in Holland (NR).
Finanțator: Comisia Europeană prin programul
Erasmus+
Website proiect și resurse curs dezvoltat:

Echipa:

https://localchangewiki.hfwu.de/index.php?title=Intensive_Study_Programme_Bucharest_2016

