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01.
INFORMÁCIE O 
PROJEKTE BRESE
SKRATKA BRESE ZNAMENÁ „BORDER REGIONS IN EUROPE FOR 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP“ (PRIHRANIČNÉ REGIÓNY V EURÓPE 

Z HĽADISKA SOCIÁLNEHO PODNIKANIA). IDE O NÁZOV PROJEKTU 

SPOLUFINANCOVANÉHO Z PROGRAMU REGIONÁLNEJ POLITIKY 

EURÓPSKEJ ÚNIE S NÁZVOM INTERREG EUROPE. 

ČO SA SKRÝVA ZA SKRATKOU BRESE?

Skratka BRESE znamená „Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship“ 

(Prihraničné regióny v Európe z hľadiska sociálneho podnikania).  Ide o názov projektu 

spolufinancovaného z programu regionálnej politiky Európskej únie s názvom Interreg 

Europe. Cieľom projektu BRESE je odstraňovať bariéry, zvyšovať povedomie a zlepšovať 

programy podpory podnikania pre sociálne podniky. Partnermi konzorcia tohto 

projektu, v ktorom prevzala úlohu hlavného partnera spoločnosť Euregio Rhine-Waal 

(Nemecko), sú HAMAG-BICRO (Chorvátsko), lotyšské Ministerstvo ochrany životného 

prostredia a regionálneho rozvoja (Lotyšsko), Slovak Business Agency (Slovensko), 

Rzeszowská agentúra regionálneho rozvoja (Poľsko) a ako pridružený partner Lotyšská 

univerzita. 

ČO JE TO SOCIÁLNY PODNIK?

Sociálne podniky predstavujú kombináciu podnikateľských činností a dosahovania 

širších sociálnych, environmentálnych, resp. komunitných cieľov. Takéto podniky 

dodávajú na trh tovary a služby podnikateľským a inovatívnym spôsobom a svoj 

zisk využívajú predovšetkým na dosahovanie spoločenských cieľov. Sociálne podniky 

predstavujú nový typ podnikania a ich riadenie sa vykonáva otvoreným, zodpovedným 

a demokratickým spôsobom. Sociálne podniky preukázali schopnosť prispievať 

k inkluzívnemu rastu a poskytovať udržateľné riešenia súčasných sociálnych a 

environmentálnych výziev. Sociálne podniky sa už dnes podieľajú na európskej 

BORDER REGIONS IN EUROPE FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
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PROJECT 
INFO

ekonomike desiatimi percentami a sociálnym podnikom je každý štvrtý novo založený 

podnik v Európskej únii.

PREČO SÚ SOCIÁLNE PODNIKY DÔLEŽITÉ?

V súčasnosti čelíme množstvu spoločenských výziev, ako napríklad klimatickej zmene, 

znečisťovaniu oceánov alebo demografickej zmene, a najnovšie nás veľmi akútne 

trápi pandémia spôsobená vírusom COVID. Namiesto trvalo udržateľného riešenia 

ich koreňovej príčiny však často riešime iba príznaky. Pri riešení týchto výziev musíme 

prehodnotiť svoj prístup v záujme zabezpečenia dlhodobej zmeny a dlhodobého 

pozitívneho vplyvu. 

Sociálne podniky podporujú presne tento typ zmeny a pokúšajú sa nájsť na súčasné 

výzvy inovatívne riešenia orientované na budúcnosť s cieľom zabezpečiť dlhodobé 

udržateľné riešenia pre lepší svet. Sociálne podniky v sebe skrývajú obrovský potenciál 

najmä pre európske (prihraničné) regióny. 

PREČO ICH MUSÍME PODPOROVAŤ?

Napriek veľkému potenciálu je pre ne najmä v počiatočných fázach podnikania stále 

ťažké nájsť vhodné financovanie, podporu a investičné programy. Sociálne podniky 

svoj zisk neposudzujú iba z finančného hľadiska, ale aj s hľadiska výsledného vplyvu, 

preto často nedokážu obstáť v konkurencii s „tradičnými“ podnikmi v zmysle investícií 

a úverov. Portfólio dostupných podporných mechanizmov podnikania, právne formy 

prispôsobené pre sociálne podniky a ich politické uznanie je v rámci európskych krajín 

veľmi nejednotné. 

AKO MÔŽE POMÔCŤ PROJEKT BRESE?

Partneri projektu sa môžu pri využití existujúcich rozdielov medzi regiónmi zapojiť do 

medziregionálneho vzdelávacieho procesu, v rámci ktorého sa vykoná porovnanie 

existujúcich rámcových podmienok pre sociálne podniky a výmena dobrých postupov. 

Všetci partneri projektu preto každého pol roka zorganizujú medziregionálne stretnutie 

v príslušnom partnerskom regióne (v prípade zákazu stretávania sa takéto stretnutie 

uskutoční online), pričom pozvú miestne zainteresované strany z príslušného 

domáceho regiónu. Počas takýchto návštev majú partneri a zainteresované strany 

príležitosť spoznať osvedčené postupy takpovediac z prvej ruky a vymeniť si skúsenosti 

s partnermi z ostatných európskych regiónov. Na základe osvedčených  postupov a 

zistení projektu každý región vypracuje akčný plán, ktorý bude obsahovať konkrétne 

odporúčania pre regionálnych politikov ohľadne zefektívnenia regionálnych finančných 

a podporných nástrojov v záujme zabezpečenia primeranejšej a udržateľnejšej podpory 

sociálnych podnikov. 
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EUREGIO RHINE-WAAL
EUREGIO RHINE-WAAL JE HOLANDSKO-NEMECKÁ VEREJNÁ 

INŠTITÚCIA, KTORÁ ZDRUŽUJE PRIBLIŽNE 55 ČLENSKÝCH 

ORGANIZÁCIÍ VRÁTANE OBCÍ, SAMOSPRÁV A OBCHODNÝCH KOMÔR 

NA OBIDVOCH STRANÁCH HRANICE.

Jej najdôležitejším cieľom je zlepšiť a zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu tak z 

ekonomického, ako aj zo sociálneho hľadiska. Spoločnosť Euregio Rhine-Waal sa snaží 

o využitie silného potenciálu ekonomického a sociálneho rozvoja v regióne a spája 

partnerov z obidvoch strán hranice, aby tak pomohla pri rozbiehaní spoločných iniciatív 

a umožnila využívať synergické výhody. 

Spoločnosť Euregio Rhine-Waal, ktorá reprezentuje záujmy svojich členov a obyvateľov 

prihraničného holandsko-nemeckého regiónu voči holandským a nemeckým 

inštitúciám, ako aj inštitúciám EÚ vo všetkých spoločensky relevantných oblastiach, 

je presvedčená, že tak občania Holandska, ako aj Nemecka by mohli zo vzájomnej 

spolupráce profitovať. Spoločnosť Euregio Rhine-Waal funguje okrem toho ako 

platforma pre rozličné cieľové skupiny v rámci regiónu, pričom podporuje iniciatívy 

typu Euregional Forum (Euroregionálne fórum) pre cezhraničné zdravie alebo iniciatívu 

okrúhleho stola pre oblasť verejného poriadku a bezpečnosti. Spoločnosť Euregio Rhine-

Waal je okrem toho zriaďovateľom Hraničného informačného miesta (Grenzinfopunkt), 

t. j. informačného strediska, kde môžu občania, ktorí pravidelne prekračujú hranicu zo 

študijných alebo pracovných dôvodov, získať bezplatné poradenstvo ohľadne zákonov 

v oblasti daní, sociálneho zabezpečenia a práce.

Množstvo cezhraničných iniciatív je financovaných z programu regionálnej politiky EÚ s 

názvom „INTERREG Germany-Netherlands“.

Euregio Rhine-Waal
INTERREG A Germany-Netherlands Programme
www.euregio.org
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HAMAG-BICRO
HAMAG-BICRO JE CHORVÁTSKA AGENTÚRA PRE MSP, INOVÁCIE 

A INVESTÍCIE. BOLA ZALOŽENÁ PRED 25 ROKMI A JEJ ÚLOHOU JE 

PODPOROVAŤ ROZVOJ MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV (MSP), 

ZLEPŠOVAŤ PROCESY INOVÁCIÍ A STIMULOVAŤ INVESTÍCIE. 

Funguje ako nezávislá inštitúcia v pôsobnosti chorvátskeho Ministerstva hospodárstva 

a udržateľného rozvoja.  Agentúra HAMAG-BICRO sa od svojho vzniku trvalo angažuje 

v oblasti rastu a rozvoja MSP a remeselníkov v Chorvátskej republike tým, že 

podporuje ich prístup k financiám a k poradenstvu. Hlavný cieľ agentúry sa prejavil 

v strategickom vytvorení jedinečného systému poskytujúceho podporu podnikateľom 

vo všetkých etapách rozvoja ich podnikateľskej činnosti od vzniku myšlienky cez 

jej komercionalizáciu až po uvedenie na trh. Agentúra HAMAG-BICRO okrem toho 

podporuje vytváranie a rozvoj MSP poskytovaním financovania vo forme úverov a záruk 

a zabezpečovaním investícií. Finančnú podporu poskytuje aj chorvátskym podnikom 

zameraným na inovácie a technológie, a to prostredníctvom lepšej komercionalizácie 

poznatkov, lepšieho povedomia o hodnote inovácií, podpory prenosu výsledkov 

z akademického sektora do ekonomického sektora, podpory vytvárania a rozvoja 

technologickej infraštruktúry a presadzovania rozvoja v sektore rizikového kapitálu. 

Cieľom agentúry HAMAG-BICRO je pritom stimulovať hospodársky rast v Chorvátsku a 

posilňovať konkurencieschopnosť. 

V rámci podpory výskumných a inovačných činností sa agentúra HAMAG-BICRO zapája 

aj do množstva projektov spolupráce na európskej aj medzinárodnej úrovni.  

HAMAG-BICRO
Interreg IPA HR-BiH-ME Programme
www.hamagbicro.hr

MINISTERSTVE OCHRANY 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
LOTYŠSKA
MINISTERSTVO OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A 

REGIONÁLNEHO ROZVOJA LOTYŠSKEJ REPUBLIKY SO SÍDLOM V 

RIGE JE ZODPOVEDNÉ ZA IMPLEMENTÁCIU POLITIKY V LOTYŠSKU 

V TROCH OBLASTIACH – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 

REGIONÁLNY ROZVOJ A INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ 

TECHNOLÓGIE (IKT). 

Cieľom ministerstva v oblasti ochrany životného prostredia je vytvárať predpoklady a 

podmienky na zachovanie prírody a čistého prostredia a zabezpečovať efektívne a trvalo 

udržateľné využívanie prírodných zdrojov. V oblasti regionálneho rozvoja ministerstvo 

implementuje a posudzuje regionálnu politiku na úrovni štátu, poskytuje metodické 

usmernenie a dohľad nad procesmi plánovania územného rozvoja a zabezpečuje 

rozvoj samospráv a príslušný dohľad s celkovým cieľom dosiahnuť vyvážený a trvalo 

udržateľný rozvoj krajiny. No a čo sa týka informačných a komunikačných technológií, 

ministerstvo koordinuje vytváranie iniciatív na báze e-Governance, ako aj zavádzanie 

moderných a efektívnych informačných a komunikačných technológií vo verejnom 

sektore.

Ďalej čítajte na nasledujúcej stránke

Ministerstve ochrany životného prostredia a regionálneho rozvoja Lotyšska
Interreg A Latvia-Lithuania Programme
www.varam.gov.lv
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SLOVAK BUSINESS AGENCY
SLOVAK BUSINESS AGENCY (SBA) PREDSTAVUJE V SR KĽÚČOVÚ A 

NAJSTARŠIU ŠPECIALIZOVANÚ INŠTITÚCIU Z HĽADISKA PODPORY 

MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV (MSP). VZNIKLA V ROKU 1993 

SPOLOČNOU INICIATÍVOU EÚ A VLÁDY SR. 

Je jedinečnou platformou verejného a súkromného sektora, ktorá podporuje rozvoj a 

rast slovenských MSP viac ako 25 rokov. 

Poslanie SBA:

• Podpora MSP na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

• Komplexná podpora MSP v súlade s princípmi Zákona o malých a stredných  

 podnikoch (Small Business Act).

• Posilnenie konkurencieschopnosti MSP v rámci spoločného trhu EÚ a na  

 trhoch tretích krajín.

SBA má momentálne viac ako 250 kmeňových zamestnancov v ôsmich geografických 

regiónoch po celom Slovensku a má za sebou realizáciu dvoch kľúčových národných 

projektov zameraných na podporu MSP a nepodnikateľov: Národné podnikateľské 

centrum – bratislavský kraj (pre región hlavného mesta) a Národné podnikateľské 

centrum v ostatných krajoch (sedem samosprávnych regiónov s výnimkou Bratislavy). 

Tieto centrá slúžia ako jednotné miesta typu „one-stop-shop“ pre MSP, ktoré 

poskytujú dôslednú systematickú podporu a odborné poradenstvo vo forme 

skupinových aktivít, ako sú napr. semináre, workshopy, diskusné fóra atď., ako aj 

krátkodobého a dlhodobého individuálneho poradenstva určeného na podporu MSP 

a nepodnikateľov. SBA udržiava v rámci tejto činnosti portfólio odborníkov, poradcov, 

POKRAČOVANIE NA MINISTERSTVE OCHRANY ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA LOTYŠSKA.

Slovak Business Agency
Operational Programme “Human Resources”
www.sbagency.sk

Pokiaľ ide o programy Európskej územnej spolupráce v Lotyšsku, ministerstvo zodpovedá 

za ich realizáciu a administratívne zabezpečenie na území Lotyšska. Ministerstvo 

zastrešuje okrem iného riadiaci orgán a Spoločný sekretariát cezhraničného programu 

spolupráce Interreg V-A Latvia-Lithuania, t. j. politického nástroja, ktorého cieľom je 

prispieť k udržateľnému a kompaktnému sociálno-ekonomickému rozvoju jednotlivých 

regiónov Programu tým, že sa zvýši ich konkurencieschopnosť a atraktívnosť z hľadiska 

bývania, práce a návštevnosti.

Ministerstve ochrany životného prostredia a regionálneho rozvoja Lotyšska
Interreg A Latvia-Lithuania Programme
www.varam.gov.lv



014  |  BRESE BRESE  |  015 

RZESZOWSKÁ AGENTÚRA 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
RZESZOWSKÁ AGENTÚRA REGIONÁLNEHO ROZVOJA (RRDA – 

RZESZOW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY) JE ŠTÁTNA NEZISKOVÁ 

INŠTITÚCIA, KTORÚ ZALOŽIL V ROKU 1993 SAMOSPRÁVNY REGIÓN 

PODKARPACKIE (SELFGOVERNMENT OF PODKARPACKIE REGION).

Ide o jednu z kľúčových regionálnych inštitúcií, ktorá podporuje sociálny, ekonomický 

a technologický rast poľského regiónu Podkarpackie a ktorá sa prostredníctvom 

realizácie množstva iniciatív a projektov významným spôsobom podieľa na národnom 

a medzinárodnom rozvoji týchto oblastí. Cieľom RRDA je podporiť ekonomický rozvoj 

regiónu, vytvárať a stimulovať jeho ekonomický potenciál a pomáhať pri propagácii 

regiónu Podkarpackie ako modernej a inovatívnej časti Poľska. Okrem aktivít v oblasti 

rozvoja podnikania prevádzkuje agentúra RRDA aj vedecký a technologický park 

regiónu Podkarpackie s názvom AEROPOLIS, akademický predinkubátor pre študentov, 

absolventov a postgraduálnych študentov, ako aj Podnikateľský inkubátor pre malé a 

stredné podniky (MSP). 

RRDA má významné skúsenosti s realizáciou a riadením regionálnych, národných, 

cezhraničných a medzinárodných projektov. Od roku 2007 sa RRDA aktívne podieľa na 

zakladaní nových sociálnych podnikov a na podpore existujúcich sociálnych podnikov 

v regióne Podkarpackie. Od roku 2015 je RRDA oficiálnou inštitúciou pre regionálnu 

podporu sociálnej ekonomiky regionu Podkarpackie s akreditáciou Polish AKSES - 

oficiálny systém akreditácie a prevádzkových štandardov pre podporné inštitúcie 

sociálnej ekonomiky v Poľsku.

Rzeszow Regional Development Agency
Operational Programme of Podkarpackie Voivodeship
www.rarr.rzeszow.pl

ako aj kontaktov a zmlúv s rozličnými miestnymi a medzinárodnými partnermi, ktorí sa 

venujú problémom v oblasti podpory podnikania. Centrá okrem toho poskytujú MSP 

možnosť navštíviť medzinárodné veľtrhy.  

V bratislavskom centre prevádzkuje SBA inkubátor pre start-upy, ako aj tvorivú dielňu 

Creative Point, ktorá prostredníctvom poskytovania prístupu k novým technológiám 

podporuje tvorivosť, zdieľanie vedomostí, osvedčené postupy a ďalšie zdroje tvorivých 

nápadov pre širokú cieľovú skupinu a inšpiruje podnikateľov. SBA je okrem toho 

partnerom v rámci národného projektu Internacionalizácia MSP, ktorého cieľom je 

podpora MSP pri vstupe na medzinárodné trhy. 

SBA uskutočňuje aj jedinečné výskumné činnosti,ktoré sa týkajú podpory MSP 

a podnikateľského prostredia. V rámci týchto analytických a výskumných činností 

prevádzkuje SBA Centrum lepšej regulácie, ktorého poslaním je znižovať regulačnú 

záťaž podnikov a podporovať priaznivé podnikateľské prostredie v Slovenskej republike.  

Okrem týchto činností poskytuje SBA aj finančné služby a vďaka jej prebiehajúcemu 

programu mikropôžičiek a jej rizikovému kapitálu majú malé podniky prístup k 

financovaniu s dostupnými pôžičkami až do výšky 50 000 EUR za výhodnejších 

podmienok než v komerčných bankách.  

Nakoniec treba spomenúť, že SBA je tiež veľmi aktívna v medzinárodných projektoch 

v rámci rozličných programov EÚ, ako je napr. Interreg (Central Europe, Danube-

Transnational-Programme, Interreg Europe, Interreg A Slovakia-Austria a Slovakia-

Hungary), Horizon2020, Erasmus+ a COSME v oblasti podpory MSP, podpory start-upov, 

podpory inovácií, klastrov, cirkulárnej ekonomiky, sociálneho podnikania, servitizácie a 

ďalších. SBA ako člen European Enterprise Network, t. j. medzinárodnej siete v rámci 

EÚ aj mimo nej, taktiež pomáha malým podnikom, aby v maximálnom rozsahu využili 

možnosti európskeho trhu.

Slovak Business Agency
Operational Programme “Human Resources”
www.sbagency.sk

https://www.een.sk/en
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LOTYŠSKÁ UNIVERZITA 
LOTYŠSKÁ UNIVERZITA (LU) JE ŠTÁTNA USTANOVIZEŇ, KTORÁ JE 

ZÁROVEŇ HLAVNÝM AKADEMICKÝM CENTROM V LOTYŠSKU. JEJ 

SÚČASŤOU JE 13 FAKÚLT A VIAC AKO 20 VÝSKUMNÝCH ÚSTAVOV 

A CENTIER, AKO NAPRÍKLAD PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR 

MICROSOFT INNOVATION CENTRE A CENTRE FOR EUROPEAN AND 

TRANSITION STUDIES (CENTRUM PRE EURÓPSKE A PRECHODOVÉ 

ŠTÚDIE, LU CETS), KTORÉ PODPORUJE PROJEKT BRESE V POZÍCII 

PORADNÉHO PARTNERA. 

LU doteraz participovala na viac ako 400 projektoch financovaných Európskou úniou v 

oblasti cezhraničnej výskumnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce, spolupráce 

v oblasti obrany a bezpečnosti, inovačných systémov, klimatickej zmeny, migračných 

štúdií, infraštruktúrneho rozvoja, zamestnanosti, sociálnej politiky a trhu práce, 

rodovej rovnosti, medzinárodných vzťahov a medzinárodného obchodu, podpory MSP 

a ďalších. LU zabezpečuje významnú výmenu poznatkov a prevádzkuje niekoľko sietí 

určených na ich šírenie na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

Z hľadiska organizačnej štruktúry je centrum LU CETS podriadeným útvarom LU. Jeho 

cieľom je podporovať výskumné činnosti v oblasti európskej integrácie, nadnárodnej a 

medziregionálnej spolupráce v rámci EÚ, medzinárodných vzťahov s krajinami mimo 

EÚ a v ďalších oblastiach, ktoré sú pre Lotyšsko a pre EÚ dôležité. CETS okrem toho 

zabezpečuje prostriedky na realizáciu interdisciplinárnych a multidisciplinárnych aktivít 

a podporuje akademický aj aplikovaný výskum prostredníctvom rozvoja výskumných 

sietí v spolupráci s relevantnými zainteresovanými stranami, verejnými inštitúciami, 

ministerstvami a medzinárodnými organizáciami. V záujme dosiahnutia týchto cieľov 

sa CETS aktívne zapája do medzinárodných projektov a do výskumnej činnosti.

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

Euregio Rhine-Waal

HAMAG-BICRO

Slovak Business Agency

Lotyšská univerzita

Rzeszowská agentúra 
regionálneho rozvoja

Ministerstve ochrany životného 
prostredia a regionálneho rozvoja 
Lotyšska
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03.

BORDER REGIONS IN EUROPE FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

STAŇTE SA 
SÚČASŤOU DIANIA

STAŇTE SA SÚČASŤOU 
DIANIA!
PRI PROJEKTE BRESE NIE JE NAŠÍM CIEĽOM IBA ODSTRAŇOVAŤ 

BARIÉRY, ZVYŠOVAŤ POVEDOMIE A ZLEPŠOVAŤ PROGRAMY 

PODPORY PODNIKANIA PRE SOCIÁLNE PODNIKY; CHCEME SA TIEŽ 

PODIEĽAŤ NA BUDÚCNOSTI REGIONÁLNEJ POLITIKY. 

ABY SME TENTO CIEĽ MOHLI DOSIAHNUŤ, POTREBUJEME VAŠU 

POMOC! 

Ako miestny aktér projektu BRESE vo vašom regióne máte možnosť stať sa súčasťou 

projektu, jeho aktivít a vývoja. V polročných intervaloch sa všetci miestni aktéri / 

stakeholdri stretnú v príslušnom regióne a prediskutujú poznatky, ktoré v rámci 

projektu BRESE získali, potenciálne vhodné postupy pre daný región a ďalšie kroky. 

Miestni aktéri môžu okrem toho získať možnosť zúčastniť sa medziregionálnych 

stretnutí projektu a návštev príslušných pracovísk, ktoré sa budú konať raz za pol 

roka v jednom z partnerských regiónov projektu BRESE (v prípade zákazu stretávania 

sa príslušné stretnutie uskutoční online). Počas týchto návštev sa môžu miestni aktéri 

dôverne oboznámiť s osvedčenými postupmi, inovatívnymi prístupmi a existujúcimi 

politickými nástrojmi v iných európskych regiónoch a vymeniť si s partnermi nápady 

a skúsenosti. 

Pri formovaní projektu BRESE a jeho úspešnosti hrajú preto miestni aktéri / stakeholdri 

z jednotlivých regiónov kľúčovú úlohu.

Máte záujem zúčastniť sa aktivít projektu BRESE v pozícii miestneho stakeholdra? 

Chcete s nami spolupracovať pri zlepšovaní regionálnej politiky z hľadiska sociálnych 

podnikov? Máte nejaké nápady a odporúčania, ako zabezpečiť lepšiu podporu pre 

sociálne podniky v budúcnosti? Dajte nám vedieť!
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Neváhajte a kontaktujte partnera projektu BRESE vo vašom regióne! Nezabudnite 

navštíviť webové stránky projektu BRESE a naše stránky na Facebooku a Twitteri, kde 

nájdete najnovšie informácie o aktivitách a výsledkoch projektu.  

Tešíme sa na vaše príspevky, ktoré nám pomôžu využiť potenciál projektu BRESE 

naplno!

REGIONÁLNE ANALÝZY

Každý partner projektu BRESE vypracoval analýzu stavu sociálnych podnikov vo 

svojej krajine. Tieto analýzy tvoria kvantitatívny základ pre náš projekt a sú jedinečné 

v tom zmysle, že analýzy k tejto téme či už na cezhraničnej alebo regionálnej úrovni 

v skutočnosti doteraz neexistujú. Všetky analýzy sú zverejnené na webovej stránke 

projektu. Nezabudnite si to overiť a získate tak jedinečné údaje o stave sociálneho 

podnikania v cezhraničných regiónoch aj v samotnej krajine.

STAŇTE SA 
SÚČASŤOU DIANIA

WWW.INTERREGEUROPE.EU/BRESE/LIBRARY

http://www.interregeurope.eu/brese/library/
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Sledujte nás:
www.interregeurope.eu/brese
     @BRESEproject
     @BresEproject


