Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB)
ADDJB este o asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI), entitate juridică de drept privat
ce are ca membri unități administrativ-teritoriale din județul Brașov.
Scopul agenției este de a facilita cooperarea între unitățile administrativ-teritoriale membre și
colaborarea cu alți factori interesați de dezvoltarea durabilă a județului.
Agenția are o vastă experiență în desfășurarea activităților de dezvoltare pe termen lung a
comunităților locale și regionale din județul Brașov prin planificarea strategică a dezvoltării
durabile, sprijinirea şi derularea de activităţi economico-sociale, culturale, sociale, promovarea
și dezvoltarea turismului în județul Brașov.
ADDJB sprijină localitățile membre prin derularea următoarelor activități:
• informare privind oportunitățile de finanțare pentru proiectele de dezvoltare locală
• acordarea de consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare în vederea obținerii de
fonduri nerambursabile
• elaborarea și actualizarea strategiilor de dezvoltare locală
• sprijinirea inițiativelor locale de dezvoltare durabilă
Din 2006, de la înființare și până în prezent, ADDJB a elaborat, implementat și a colaborat în
peste 30 de proiecte, cu finanțare din fonduri europene sau alte surse de finanțare.
Cele mai recente proiecte, în curs de implementare, sunt proiectele cofinanțate din Fondul
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020:
“PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de
muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor
cu profil non-agricol din zona urbană” în calitate de Lider cu un buget de 8.722.301,38 lei.
Proiectul își propune dezvoltarea competențelor antreprenoriale și crearea de noi afaceri în
regiunea Centru.
Au fost realizate activități integrate pentru inițierea și dezvoltarea de afaceri în diferite domenii
non-agricole, în mediul urban, 400 de persoane au beneficiat de programe de formare
profesională în domeniul antreprenoriatului și 36 persoane au primit granturi în valoare de
aproximativ 35.000 euro pentru implementarea planurilor de afaceri pe care le propun.
Finanțarea planurilor de afaceri în cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru
Regiunea Centru” are ca rezultat crearea a minim 72 de locuri de muncă (cel puțin 2 pentru
fiecare afacere inițiată și dezvoltată) în etapa de implementare a planurilor de afaceri și
menținerea lor pentru o perioadă de minim 6 luni.
www.profitantreprenor.ro.
”Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN)”, cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară
- Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care
există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, în
calitate de Partener
Valoarea totală a proiectului este de 18,067,221.84 lei din care 1.382.144,65 lei fiind valoarea
eligibilă nerambursabilă angajată de ADDJB.
Scopul proiectului este creșterea calității vieții pentru 556 de cetățeni ce trăiesc în comunitatea
marginalizată din cartierul Mălin, municipiul Codlea, prin reducerea numărului de persoane de
minoritate roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
Alte obiectiv propuse sunt:
Îmbunătățirea nivelului de incluziune educațională a 50 de elevii din cartierul Malin, aparținând
minorității rome prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon școlar și
analfabetism.

Creșterea nivelului de ocupare a 278 de persoane din cartierul Mălin aparținând minorității
rome și combaterea decalajelor de participare pe piata muncii prin măsuri proactive de
ocupare - consiliere, mediere și formare profesională – pentru persoanele cu acces redus.
Crearea a 81 de locuri de muncă pentru persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din Cartierul Mălin, inclusiv înființarea și dezvoltarea a 5 afaceri locale proprii.
Îmbunătățirea situației sociale și a stării de sănătate pentru 556 de persoane aparținând
minorității rome din Cartierul Mălin princreșterea accesului la servicii sociale și de sănătate
preventive și curative.
Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 150 de familii defavorizate prin renovarea și
igienizarea locuintelor si dotarea minima a acestora cu aparatură casnică.
Sprijinirea a 175 de familii de etnie romă din comunitatea marginalizată Mălin în reglementarea
actelor de proprietate și susținerea acestora în dobandirea unor drepturi de asistență socială.
Vor fi desfășurate activități de asistență juridică atât pentrureglementarea actelor de
proprietate, cât și pentru dobândirea actelor necesare întocmirii dosarelor pentru obținerea
unor drepturi de asistență socială.
Reducerea gradului de discriminare si promovarea egalității si multiculturalismului.
www.malin.municipiulcodlea.ro.
Începând cu anul 2017, ADDJB s-a implicat în scrierea cererilor de finanțare, precum și în
implementarea proiectelor, împreună cu administratorul public al județului Brașov și cu colegii
din Consiliul Județean în peste 15 proiecte cu finanțare europeană (Fonduri Structurale),
ale Băncii Mondiale. Scopul acestor proiecte este de contribui la eficientizarea sistemului
de sănătate în județul Brașov, de a sprijini tranziția către o economie cu emisii scăzute
de carbon și de a îmbunătăți infrastructura rutieră.
În acest scop, o echipa dinamică și specializată în diferite domenii sprijină administrațiile în
îndeplinirea obiectivelor locale și regionale de dezvoltare. Astfel, agenții de dezvoltare sunt
implicați pe de o parte în planificarea strategică a dezvoltării, iar pe de altă parte în
managementul proiectelor.
Proiectul POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă vine ca o completare a activităților
de planificare pe care ADDJB le-a derulat de-a lungul timpului.

