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PREZENTARE ADER SUCEAVA 

 
 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ - A.D.E.R.  este o asociaţie non-
profit, creată cu intenţia de a contribui la dezvoltarea economică  şi culturală a zonei de Nord-Est 
a  României. 
Scopul asociaţiei este promovarea intereselor economice ale întreprinderilor private în raporturile 
acestora cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate, impulsionarea prin mijloace specifice a 
procesului de formare şi dezvoltare de intreprinderi mici şi mijlocii cu capital privat autohton şi cu 
participarea intreprinzătorilor străini, dezvoltarea resurselor umane şi promovarea bunelor practici 
în dezvoltarea regională prin programele de finanţare naţionale şi europene.  
Membrii asociației susţin proiectele de antreprenoriat social, cu contribuţii la îmbunătăţirea vieţii 
categoriilor dezavantajate. 
Activităţile asociaţiei sunt bazate pe implicarea cetăţenilor în schimbarea pe care şi-o doresc, pe 
voluntariat, pe informarea transparentă privind oportunităţile de dezvoltare individuală şi 
organizaţională. 
De asemenea, asociația promovează consilierea, planficarea şi dezvoltarea participativă și 
iniţiază activităţi menite să dezvolte spiritul citadin în spaţiul urban şi să conserve civilizaţia şi 
autenticitatea culturii rurale în mediul rural. 
 
Valorile pe care asociaţia le promovează sunt egalitatea de şanse în dezvoltarea individuală, 
încurajarea antreprenoriatului în dezvoltarea economică, încurajarea dezvoltării durabile în 
dezvoltarea regională. Promovăm dezvoltarea complexă a regiunii cu preţuirea istoriei şi a 
valorilor culturale ale patrimoniului material şi imaterial. Proiectele dezvoltate de ADER urmăresc 
o viaţă mai bună, pentru oameni mai buni, într-un mediu mai bun. 
Principalele proiecte derulate de către ADER Suceava până în prezent sunt: 

 Salvează satul bucovinean – Adoptă o casă! – care își propune promovarea unei 
arhitecturi contemporane care să se armonizeze cu peisajul tradițional al Bucovinei, în 
vederea păstrării atractivității culturale și turistice a zonelor rurale din Bucovina. 

 Joint Business Support Centre – proiect finanţat de către Uniunea Europeană prin 
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, care 
urmărește sprijinirea şi consolidarea mediului de afaceri din regiunile de frontieră, prin 
promovarea de parteneriate economice şi implementarea de soluţii inovatoare pentru 
dezvoltarea IMM-urilor din regiunea transfrontalieră. 

 Eco-Carpați - proiect finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Operaţional 
Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, al cărui obiectiv principal îl 
reprezintă facilitarea cooperării transfrontaliere între zonele montane în domeniul 
marketingului produselor agricole, meşteşugurilor tradiţionale şi turismului ecologic, în 
scopul dezvoltării unei economii ecologice durabile prin consolidarea afacerilor mici şi 
mijlocii. 
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