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BRESE
PROJECT INFO
BRESE STAAT VOOR “BORDER REGIONS IN EUROPE FOR SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP”

EN

IS

EEN

PROJECT

DAT

DOOR

HET

INTERREG EUROPE-PROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE WORDT
GEFINANCIERD.
WAT IS HET BRESE-PROJECT?
Het doel van het BRESE-project is barrières te verminderen, het bewustzijn te
vergroten en steunprogramma’s voor sociale ondernemingen te verbeteren.
Partners in het consortium van het project met de Euregio Rijn-Waal (Duitsland) als
lead partner zijn: HAMAG-BICRO (Kroatië), het ministerie van Milieubescherming
en Regionale Ontwikkeling van de Republiek Letland (Letland), de Slowaakse
Ontwikkelingsmaatschappij (Slowakije), het Regionale Ontwikkelingsbureau Rzeszow
(Polen) en de Universiteit van Letland als geassocieerde partner.

WAT ZIJN SOCIALE ONDERNEMINGEN?
Sociale ondernemingen koppelen hun bedrijfsactiviteiten aan het behalen van sociale,
milieu- of gemeenschapsdoelstellingen. Zij leveren goederen en diensten aan de markt
op een ondernemende en innovatieve manier en gebruiken de winst in de eerste plaats
om maatschappelijke doelen te bereiken. Sociale ondernemingen vertegenwoordigen
een nieuwe vorm van ondernemerschap en worden op een transparante,
verantwoordelijke en democratische manier gerund. Sociale ondernemingen hebben
in het verleden al laten zien dat ze het potentieel hebben om bij te dragen aan inclusieve
groei en het bedenken van duurzame oplossingen voor de huidige maatschappelijke en
ecologische uitdagingen. Vandaag de dag zijn sociale ondernemingen goed voor 10%
van de Europese economie en iedere vierde nieuw opgerichte onderneming binnen de
Europese Unie is een sociale onderneming.
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WAAROM ZIJN SOCIALE ONDERNEMINGEN BELANGRIJK?

waarin fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, online-bijeenkomsten - en nodigen

We worden momenteel geconfronteerd met een aantal maatschappelijke uitdagingen

ze ook lokale actoren uit voor deze ontmoetingen. Tijdens deze bijeenkomsten

zoals klimaatverandering, vervuiling van onze oceanen, demografische veranderingen

zullen partners en lokale actoren inzicht krijgen in good practices en innovatieve

en heel actueel de COVID-pandemie. Maar in plaats van deze uitdagingen op een

oplossingen en kunnen zij ervaringen uitwisselen met collega’s uit de andere Europese

duurzame manier bij de wortel aan te pakken, worden vaak alleen de symptomen

regio’s. Op basis van de opgedane kennis en good practices zal voor elke regio een

onder handen genomen. Met het oog op deze uitdagingen moeten we onze aanpak

actieplan worden opgesteld met concrete aanbevelingen voor regionale bestuurders

heroverwegen om duurzame oplossingen te vinden en positieve veranderingen op

en ambtenaren om de regionale financierings- en steuninstrumenten voor sociale

lange termijn teweeg te brengen.

ondernemingen doelgerichter te maken en om deze adequater en duurzamer te

Sociale ondernemingen maken juist deze duurzame veranderingen mogelijk en gaan

kunnen ondersteunen.

de hedendaagse uitdagingen aan met innovatieve en toekomstgerichte oplossingen
om zo duurzame lange termijn oplossingen voor een betere wereld te creëren. Sociale
ondernemingen hebben met name voor Europese (grens)regio’s een enorm potentieel.

WAAROM MOETEN SOCIALE ONDERNEMINGEN
WORDEN ONDERSTEUND?
Ondanks hun grote potentieel is het voor sociale ondernemingen nog steeds moeilijk
om passende financierings-, steun- en investeringsprogramma’s te vinden, vooral
in de beginfase. Aangezien zij hun winst niet alleen aan de hand van een financieel
aspect, maar ook op basis van positieve effecten, meten, wordt het voor deze
ondernemingen vaak moeilijk om te concurreren met “traditionele” ondernemingen
als het gaat om investeringen en leningen. Bovendien is het landschap van passende
financieringsmogelijkheden, speciale rechtsvormen voor sociale ondernemingen en
politieke (h)erkenning in de Europese landen zeer versnipperd.

HOE KAN HET BRESE-PROJECT HELPEN?
Door gebruik te maken van bestaande verschillen tussen de Europese regio’s
begeven de projectpartners zich in een interregionaal leerproces, doordat bestaande
randvoorwaarden voor sociale ondernemingen met elkaar worden vergeleken en good
practices worden uitgewisseld. Daartoe organiseren de projectpartners elk half jaar
in elke partnerregio interregionale bijeenkomsten - of, vanwege de huidige situatie
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02.

ONZE TROTSE
PARTNERS.

EUREGIO RHINE-WAAL
DE

EUREGIO

RIJN-WAAL

SAMENWERKINGSVERBAND

IS
MET

EEN

DUITS-NEDERLANDS

ONGEVEER

55

LEDEN,

WAARONDER GEMEENTEN, STEDEN EN KAMERS VAN KOOPHANDEL
AAN BEIDE ZIJDEN VAN DE GRENS.
Het hoofddoel is de verbetering en intensivering van grensoverschrijdende
samenwerking, zowel op economisch als ook op sociaal vlak. Om het grote potentieel
voor de economische en sociale ontwikkeling in de regio te benutten, brengt de Euregio
Rijn-Waal partners aan weerszijde van de grens bij elkaar om gezamenlijke initiatieven
op te zetten en te profiteren van synergieën.
Vanuit de overtuiging dat Nederlandse en Duitse burgers door samenwerking meer
kunnen bereiken, vertegenwoordigt de Euregio Rijn-Waal de belangen van zijn leden en
de burgers in de Duits-Nederlandse grensregio naast die van de Nederlandse, Duitse
en EU-instellingen op alle maatschappelijk relevante gebieden. De Euregio fungeert
ook als een platform voor verschillende doelgroepen binnen de regio en ondersteunt
initiatieven zoals het Euregionaal Forum voor grensoverschrijdende gezondheid of het
initiatief Ronde Tafel voor Openbare Orde en Veiligheid. Bij de Euregio Rijn-Waal is ook
een grensinformatiepunt gevestigd. Dit is een informatiecentrum waar burgers, die
regelmatig de grens oversteken om te wonen, te studeren of te werken, gratis advies
kunnen krijgen over belastingen, sociale zekerheid en arbeidsrecht.
Veel grensoverschrijdende initiatieven worden gecofinancierd door het Europese
programma “Interreg A Deutschland - Nederland”. Binnen dit programma worden
talrijke regionale projecten uitgevoerd in de Euregio Rijn-Waal, waar ook het
Gemeenschappelijk Secretariaat van het programma Interreg A Deutschland Nederland is gevestigd.

Euregio Rhine-Waal
INTERREG A Germany-Netherlands Programme
www.euregio.org
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HAMAG-BICRO
HAMAG-BICRO IS HET KROATISCHE BUREAU VOOR HET MKB,
INNOVATIE EN INVESTERINGEN.
HAMAG-BICRO werd circa 25 jaar geleden opgericht om de ontwikkeling van het
midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen, innovatieprocessen te verbeteren
en investeringen te bevorderen. Het werkt als een onafhankelijke instelling onder
de verantwoordelijkheid van het Kroatische ministerie van Economie en Duurzame
Ontwikkeling. Sinds de oprichting zet HAMAG-BICRO zich in voor de groei en de
ontwikkeling van het MKB en de ambachtelijke sector in Kroatië door de toegang tot
financiering en consult te vereenvoudigen. Het hoofddoel van de organisatie komt naar
voren in de strategische invoering van een uniek systeem dat ondernemers ondersteunt
in alle fasen van de ontwikkeling van hun ondernemerschap; van de ontwikkeling
van een idee tot de commercialisering en de positie op de markt. HAMAG-BICRO
ondersteunt ook de oprichting van MKBs door het beschikbaar stellen van financiering
in de vorm van leningen en garantievergoedingen en door het vereenvoudigen
van investeringen. HAMAG-BICRO biedt ook ondersteuning aan innovatieve en
technologisch georiënteerde bedrijven in Kroatië door de commercialisering van
kennis, het creëren van bewustzijn van de waarde van innovatie, het ondersteunen
van de transfer van de academische sector naar het bedrijfsleven, het opbouwen van
een technologische infrastructuur en het ontwikkelen van de Venture Capital Industrie.
Op deze manier wil HAMAG-BICRO de economische groei van Kroatië stimuleren en
het concurrentievermogen versterken.
Ter ondersteuning van de onderzoeks- en innovatieactiviteiten is HAMAG-BICRO ook
betrokken bij een aantal samenwerkingsprojecten op Europees en internationaal

HET MINISTERIE VAN
MILIEUBESCHERMING EN
REGIONALE ONTWIKKELING
VAN DE REPUBLIEK LETLAND
HET

MINISTERIE

ONTWIKKELING

VAN
VAN

MILIEUBESCHERMING
DE

REPUBLIEK

EN

LETLAND

REGIONALE
IN

RIGA

IS

VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING VAN HET BELEID
BINNEN DE DRIE GEBIEDEN MILIEUBESCHERMING, REGIONALE
ONTWIKKELING EN INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
(ICT) IN LETLAND.
Op het gebied van milieubescherming streeft het ministerie ernaar de randvoorwaarden
voor natuurbehoud en een schoon milieu te ontwikkelen en te zorgen voor een efficiënt
en duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen. Op het gebied van regionale
ontwikkeling is het ministerie verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het
regionale beleid. Daartoe ontwikkelt het ministerie richtlijnen en zorgt voor toezicht op
de planning van de territoriale ontwikkeling en voor de ontwikkeling van en toezicht op
lokale overheden met als algemeen doel een evenwichtige en duurzame ontwikkeling
van het land te bereiken. Op het gebied van ICT coördineert het ministerie de oprichting
van e-government initiatieven en de invoering van moderne en efficiënte informatieen communicatietechnologieën binnen de publieke sector.

Lees verder op de volgende pagina.

niveau.

HAMAG-BICRO

Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia

Interreg IPA HR-BiH-ME Programme

Interreg A Latvia-Lithuania Programme

www.hamagbicro.hr

www.varam.gov.lv
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VOORTZETTING VAN MINISTERIE VAN MILIEUBESCHERMING EN
REGIONALE ONTWIKKELING VAN DE REPUBLIEK LETLAND.
Wat de programma’s voor Europese territoriale samenwerking in Letland betreft,
is het ministerie verantwoordelijk voor de uitvoering en het management van deze
programma’s. Tevens zijn de managementautoriteit en het Gemeenschappelijk
Secretariaat van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V-A
Letland-Litouwen hier ondergebracht - een Europees financieringsinstrument dat
bijdraagt aan een duurzame en coherente sociaaleconomische ontwikkeling van het
programmagebied door de regio concurrerender en aantrekkelijker te maken voor
wonen, werken en toerisme.

SLOVAK BUSINESS AGENCY
DE

SLOVAK

BUSINESS

AGENCY

(SBA)

IS

DE

OUDSTE

GESPECIALISEERDE EN BELANGRIJKSTE NON-PROFIT ORGANISATIE
VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB) IN SLOWAKIJE. HET
WERD IN 1993 OPGERICHT DOOR EEN GEZAMENLIJK INITIATIEF VAN
DE EU EN DE SLOWAAKSE REGERING.
Het is een uniek platform voor de publieke en particuliere sector en ondersteunt al
meer dan 25 jaar de ontwikkeling en groei van het Slowaakse MKB.

De missie van de SBA is:
•

Ondersteuning van het MKB op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

•

Complexe steun voor het MKB in overeenkomst met de principes van de
Europese Small Business Act.

•

Het concurrentievermogen van het MKB binnen de Europese interne markt
en op markten buiten de EU verbeteren.

Bij SBA werken momenteel meer dan 250 mensen in acht regio’s van Slowakije en
SBA onderhoudt twee grote nationale projecten ter ondersteuning van MKB en nietondernemers: het National Business Centre - regio Bratislava (voor de regio van de
hoofdstad) en het National Business Centre in andere regio’s van Slowakije (in zeven
regio’s buiten Bratislava).
Deze centra dienen als one-stop-shop voor het MKB en bieden uitgebreide systematische
ondersteuning en deskundig advies in de vorm van groepsactiviteiten zoals seminars,
workshops, discussieforums etc., alsmede individuele ondersteuning op korte en lange
termijn voor het MKB en niet-ondernemers. Daartoe onderhoudt de SBA een pool van

Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia

Slovak Business Agency

Interreg A Latvia-Lithuania Programme

Operational Programme “Human Resources”

www.varam.gov.lv

www.sbagency.sk
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deskundigen en mentoren, evenals contacten en overeenkomsten met diverse lokale
en internationale actoren die zich bezighouden met bedrijfsondersteunende kwesties.
De centra bieden het MKB ook de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale

RZESZOW REGIONAL
DEVELOPMENT AGENCY

beurzen.

RZESZOW REGIONAL DEVELOPMENT IS EEN PUBLIEKE, NON-

In het centrum van Bratislava onderhoudt de SBA bovendien een Business Incubator

PROFIT ORGANISATIE DIE IN 1993 IS OPGERICHT DOOR DE REGIO

voor start-ups en een Creative Point, dat toegang biedt tot nieuwe technologieën en

PODKARPACKIE.

creativiteit, het delen van kennis, de toepassing van good practices en andere middelen
voor creatieve ideeën. De SBA is ook een partner van het nationale project voor de

Het is een van de belangrijkste regionale instellingen voor de bevordering van de

internationalisering van MKB, dat bedoeld is om MKB te helpen bij het toetreden op

sociale, economische en technologische groei in de regio Podkarpackie in Polen en

internationale markten.

draagt in belangrijke mate bij aan de nationale en internationale ontwikkeling binnen

Daarnaast voert de SBA unieke onderzoeksactiviteiten uit met betrekking tot de

deze sectoren door de uitvoering van een aantal initiatieven en projecten. Het doel van

ondersteuning van het MKB en het bedrijfsmilieu. Als onderdeel van deze analyse- en

de RRDA is de economische ontwikkeling van de regio te ondersteunen, het economisch

onderzoeksactiviteiten onderhoudt de SBA het “Centrum voor betere regelgeving”,

potentieel van de regio te stimuleren en Podkarpackie te promoten als een moderne en

dat als taak heeft de hindering van bureaucratie en regelgeving voor bedrijven te

innovatieve regio. Naast de activiteiten op het gebied van bedrijfsontwikkeling beheert

verminderen en een gunstig ondernemingsklimaat in Slowakije te bevorderen.

de RRDA ook het Wetenschaps- en Technologiepark AEROPOLIS in Podkarpackie, de

Naast deze activiteiten biedt de SBA ook financiële diensten aan en dankzij het lopende

Academische Pre-Incubator voor studenten, afgestudeerden en promovendi, en de

SBA-microkredietprogramma en Vanture Capital krijgen kleine ondernemers toegang

Business Incubator voor het klein en middel bedrijf (MKB).

tot microkredieten tot 50.000 euro tegen gunstigere voorwaarden dan bij commerciële

De RRDA heeft vele jaren ervaring met de uitvoering en het management van regionale,

banken.

nationale, grensoverschrijdende en internationale projecten. Sinds 2007 is de RRDA

Uiteindelijk is de SBA ook heel actief binnen internationale projecten in het kader van

actief betrokken bij de ontwikkeling en bevordering van nieuwe en bestaande sociale

verschillende EU-programma’s zoals Interreg (Midden-Europa, het transnationale

ondernemingen in de regio Podkarpackie. Sinds 2015 is de RRDA ook de officiële

Donau-programma, Interreg Europe, Interreg A Slowakije-Oostenrijk en Slowakije-

regionale instelling voor de ontwikkeling van de sociale economie in Podkarpackie,

Hongarije), Horizon2020, Erasmus+ en COSME op het gebied van steun voor MKB,

geaccrediteerd door de Poolse AKSES-accreditatie - een officieel accreditatiesysteem

start-ups, innovatie, clusters, circulaire economie en sociaal ondernemerschap. Als lid

en operationeel standaarden systeem voor instellingen die steun bieden aan sociale

van het European Enterprise Network, een internationaal netwerk binnen en buiten de

ondernemingen in Polen.

EU, helpt de SBA ook kleine bedrijven om het maximale uit de Europese markt te halen.

Slovak Business Agency

Rzeszow Regional Development Agency

Operational Programme “Human Resources”

Operational Programme of Podkarpackie Voivodeship

www.sbagency.sk

www.rarr.rzeszow.pl
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HAMAG-BICRO

UNIVERSITY OF LATVIA
DE UNIVERSITEIT VAN LETLAND (LU) IS EEN OPENBARE UNIVERSITEIT
EN EEN BELANGRIJK ACADEMISCH CENTRUM IN LETLAND. DE LU
OMVAT 13 FACULTEITEN EN MEER DAN 20 ONDERZOEKSINSTITUTEN
EN -CENTRA, WAARONDER HET MICROSOFT INNOVATION CENTRE,
EEN

BUSINESS

INCUBATORCENTRUM

EN

HET

CENTRE

FOR

EUROPEAN AND TRANSITION STUDIES (LU CETS), DAT HET BRESEPROJECT ALS ADVIESPARTNER ONDERSTEUNT.

Euregio Rhine-Waal
Ministry of Environmental Protection
and Regional Development of Latvia

Tot nu toe heeft de LU deelgenomen aan meer dan 400 door de Europese
Unie

gefinancierde

projecten

op

het

gebied

van

grensoverschrijdende

onderzoekssamenwerking, interregionale samenwerking, samenwerking op het gebied
van defensie en veiligheid, innovatiesystemen, klimaatverandering, migratiestudies,
ontwikkeling van de infrastructuur, werkgelegenheid, sociaal beleid en de arbeidsmarkt,
gendergelijkheid, internationale betrekkingen en handel, ondersteuning van het
midden- en kleinbedrijf etc. De LU onderhoudt ook een uitgebreide kennisuitwisseling
en verschillende samenwerkingsnetwerken op regionaal, nationaal en internationaal
niveau.

Het LU CETS is een structurele onderafdeling van de LU. Het doel van het CETS is

Slovak Business Agency

het bevorderen van onderzoeksactiviteiten op het gebied van Europese integratie,

University of Latvia

transnationale en interregionale EU-samenwerking, internationale betrekkingen met
niet-EU-landen en andere gebieden die van belang zijn voor Letland en de EU. Daarnaast
faciliteert het CETS interdisciplinaire en multidisciplinaire activiteiten en ondersteunt
zowel academisch als toegepast onderzoek door onderzoeksnetwerken te ontwikkelen
met relevante actoren, overheidsinstellingen, ministeries en internationale organisaties.

University of Latvia
CETS, Advisory Partner
www.lu.lv/cets
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03.

DOE MEE
MET HET BRESE-PROJECT WILLEN WE NIET ALLEEN BARRIÈRES

DOE MEE!

VERMINDEREN,

HET

BEWUSTZIJN

VERGROTEN

EN

DE

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR SOCIALE ONDERNEMINGEN
VERBETEREN, MAAR OOK EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE
TOEKOMST VAN HET REGIONALE BELEID.
OM DIT DOEL TE BEREIKEN, HEBBEN WE UW INPUT NODIG!
Als lokale stakeholder van het BRESE-project in uw regio heeft u de mogelijkheid om
deel te nemen aan het project, de activiteiten en de voortgang ervan. Ieder halfjaar
komen alle lokale stakeholders in hun respectievelijke regio’s samen om ervaringen
en good practices van projecten uit de regio’s uit te wisselen. Daarnaast hebben
lokale stakeholders ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de interregionale
projectbijeenkomsten, die één keer per halfjaar plaatsvinden in één van de Europese
BRESE-partnerregio’s - of, vanwege de huidige situatie waarin fysieke bijeenkomsten niet
mogelijk zijn, online. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen lokale stakeholders inzichten
in good practices, innovatieve aanpakken en bestaande politieke instrumenten in de
andere Europese regio’s en kunnen ze met hun Europese collega’s ideeën en ervaringen
uitwisselen.

Zo spelen lokale stakeholders uit de BRESE-partnerregio’s een belangrijke rol bij de
implementatie en het succes van het BRESE-project!

Bent u geïnteresseerd in een deelname aan de activiteiten van het BRESE-project als
lokale stakeholder? Wilt u samen met ons werken aan een verbeterde steun voor de
sociale ondernemingen? Heeft u ideeën of aanbevelingen om sociale ondernemingen
in de toekomst beter te kunnen ondersteunen? Laat het ons weten!
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Neem graag contact op met de BRESE-projectpartner in uw regio! Bezoek onze BRESE
website, Facebook- of Twitterkanalen om op de hoogte te blijven over de activiteiten
en resultaten van het project. We kijken uit naar uw input die ons zal helpen om het
potentieel van het BRESE-project ten volle te benutten!

REGIONALE ANALYSES
Elke BRESE projectpartner heeft een analyse gemaakt van het landschap van sociale
ondernemingen in zijn regio. Deze analyses vormen de kwantitatieve basis voor ons
project en zijn uniek in de zin dat analyses over dit onderwerp op grensoverschrijdend
of regionaal niveau nog niet echt bestaan. Alle analyses worden gepubliceerd op onze
projectwebsite. Check ze zeker voor unieke inzichten in sociaal ondernemerschap op
grensoverschrijdend en regionaal niveau.

WWW.INTERREGEUROPE.EU/BRESE/LIBRARY
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MEE
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Volg ons:
www.interregeurope.eu/brese
@BRESEproject
@BresEproject
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