EIROPAS ROBEŽU
REĢIONI
SOCIĀLAJAI
UZŅĒMĒJDARBĪBAI

SATURS

ŠAJĀ IZDEVUMĀ
IR IETVERTS:

01.

Par projektu
05

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU BRESE		

02.

Projekta partneri
REINAS – VĀLAS EIROREĢIONS 		

09

HAMAG-BICRO 				

10

LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS

11

UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
SLOVĀKIJAS BIZNESA AĢENTŪRA

12

ŽEŠOVAS REĢIONĀLĀS

14

ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
15

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

03.

Iesaisties
IESAISTIES!

02 | BRESE
EIROPAS
ROBEŽU REĢIONI SOCIĀLAJAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI

PAR PROJEKTU

PAR PROJEKTU

19

BRESE

| 03

INFORMĀCIJA PAR
PROJEKTU BRESE

01.

PAR
PROJEKTU

PROJEKTS

“EIROPAS

UZŅĒMĒJDARBĪBAI”

JEB

ROBEŽU
SAĪSINĀJUMĀ

REĢIONI
BRESE

SOCIĀLAJAI
IR

PROJEKTS,

KO LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBAS REĢIONĀLĀS POLITIKAS
PROGRAMMA INTERREG EUROPE.
KAS IR PROJEKTS BRESE?
Projekta BRESE mērķis ir novērst šķēršļus, palielināt izpratni un uzlabot uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumus sociālajiem uzņēmumiem. Projekta konsorciju veido vadošais
partneris Reinas – Vālas Eiroreģions (Vācija) un projekta partneri HAMAG-BICRO
(Horvātija), Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(Latvija), Slovākijas Biznesa aģentūra (Slovākija), Žešovas Reģionālās attīstības aģentūra
(Polija) un Latvijas Universitāte kā asociētais partneris.

KAS IR SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS?
Sociālie uzņēmumi ir uzņēmumi, kas apvieno uzņēmējdarbības aktivitātes ar plašāku
sociālo, vides vai citu sabiedrībai nozīmīgu mērķu sasniegšanu. Tie tirgū nodrošina
preces un pakalpojumus novatoriskā veidā un savu peļņu vispirms izmanto šo
mērķu sasniegšanai. Sociālie uzņēmumi pārstāv jaunu uzņēmējdarbības veidu un tie
tiek pārvaldīti atklāti, atbildīgi un demokrātiski. Tie ir pierādījuši savu spēju veicināt
iekļaujošu izaugsmi un nodrošināt ilgtspējīgus risinājumus mūsdienu sociālajiem un
vides izaicinājumiem. Šobrīd sociālie uzņēmumi veido jau 10% no Eiropas ekonomikas,
un katrs ceturtais no jauna izveidotais uzņēmums Eiropas Savienībā ir sociālais
uzņēmums.

Lasiet tālāk nākamajā lapā
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KĀPĒC SOCIĀLIE UZŅĒMUMI IR SVARĪGI?
Pašlaik mūsu sabiedrība saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, piemēram, klimata
pārmaiņām, okeānu piesārņojumu, demogrāfiskajām izmaiņām un koronavīrusa
izraisītās slimības COVID-19 izraisīto pandēmiju. Tomēr, tā vietā, lai ilgtspējīgi risinātu

ar konkrētām rekomendācijām reģionālās politikas veidotājiem par to, kā reģionālo
finansējumu un atbalsta instrumentus varētu padarīt efektīvākus, lai mērķtiecīgāk un
ilgtspējīgāk atbalstītu sociālos uzņēmumus.

šo izaicinājumu galvenos cēloņus, mēs nereti novēršam tikai to izpausmes. Saskaroties
ar šiem izaicinājumiem, lai panāktu ilgtermiņa pārmaiņas un radītu ilgtspējīgu pozitīvu
ietekmi, ir nepieciešams pārdomāt mūsu pieeju.
Sociālie uzņēmēji sekmē tieši šīs ilgtspējīgās pārmaiņas un risina mūsdienu
izaicinājumus, izmantojot novatoriskus un uz nākotni vērstus risinājumus, ar mērķi
nodrošināt ilgtspējīgus un ilgtermiņa risinājumus labākai pasaulei. Sociālajiem
uzņēmumiem ir milzīgs potenciāls īpaši Eiropas (pierobežas) reģionos.

KĀPĒC MUMS TIE IR JĀATBALSTA?
Neskatoties uz sociālo uzņēmumu lielo potenciālu, tiem joprojām ir grūti atrast
piemērotus finansēšanas, atbalsta un ieguldījumu mehānismus, it īpaši to agrīnajās
uzņēmējdarbības fāzēs. Tā kā sociālie uzņēmumi savu peļņu mēra, ne tikai ņemot
vērā finansiālo ieguvumu, bet arī ietekmes aspektu, tiem bieži ir grūti konkurēt ar
“tradicionālajiem” uzņēmumiem ieguldījumu un aizdevumu piesaistīšanā. Turklāt
dažādās Eiropas valstīs ir ļoti atšķirīgas sociālās uzņēmējdarbības definīcijas un to
darbības tiesiskais regulējums, kā arī tai pieejamās atbalsta iespējas.

KĀ PROJEKTS BRESE VAR PALĪDZĒT?
Izmantojot reģionos pastāvošās atšķirības, projekta partneri iesaistās starpreģionu
mācību procesā, kura laikā tiek salīdzināti esošie pamatnosacījumi sociālajiem
uzņēmumiem un notiek pieredzes apmaiņa. Lai to paveiktu, katru semestri projekta
partneri organizē starpreģionu sanāksmes kādā no partneru reģioniem, vai, kā
pašreizējā situācijā, kad fiziskas sanāksmes nav iespējamas – tiešsaistē. No katra reģiona
sanāksmēs piedalīties tiek uzaicināti arī vietējo ieinteresēto organizāciju pārstāvji. Šo
apmeklējumu laikā to dalībnieki uz vietas no pirmavotiem gūst ieskatu labajā praksē un
apmainās ar pieredzi ar līdzīgi domājošiem no citiem Eiropas reģioniem. Pamatojoties
uz labo praksi un projekta rezultātiem, katram reģionam tiks izstrādāts rīcības plāns
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REINAS - VĀLAS EIROREĢIONS

02.

REINAS - VĀLAS EIROREĢIONS IR NĪDERLANDES UN VĀCIJAS
VALSTS IESTĀDE, KURĀ IR AP 55 BIEDRU ORGANIZĀCIJAS, TOSTARP

MŪSU
PARTNERI

PAŠVALDĪBAS,

REĢIONĀLĀS

VALDĪBAS

UN

TIRDZNIECĪBAS

KAMERAS NO ABĀM ROBEŽAS PUSĒM.
Tās galvenais mērķis ir uzlabot un pastiprināt pārrobežu sadarbību gan ekonomiski, gan
sociāli. Ar mērķi izmantot reģiona lielo ekonomiskās un sociālās attīstības potenciālu,
Reinas – Vālas Eiroreģions apvieno partnerus no abām robežas pusēm, lai uzsāktu
kopīgas iniciatīvas un gūtu labumu no sadarbības.

Tā kā Reinas – Vālas Eiroreģions ir pārliecināts, ka Nīderlandes un Vācijas pilsoņi var
sasniegt vairāk strādājot kopā, tad iestāde pārstāv savu biedru un Nīderlandes – Vācijas
pierobežas reģiona pilsoņu intereses Nīderlandes, Vācijas un Eiropas Savienības
institūcijās visās sabiedrībai nozīmīgajās jomās. Tas reģionā darbojas arī kā platforma
dažādām mērķa grupām, atbalstot tādas iniciatīvas kā “Eiroreģionālais forumu”
pārrobežu veselības jomā vai “apaļā galda” iniciatīvu sabiedriskās kārtības un drošības
jomā. Reinas – Vālas Eiroreģions arī nodrošina Robežu informācijas punkta (vāciski:
Grenzinfopunkt) funkcijas – tas ir informācijas centrs, kurā pilsoņi, kuri ikdienā šķērso
robežu studiju vai darba dēļ, var saņemt bezmaksas konsultācijas nodokļu, sociālās
drošības un darba tiesību jomā.

Daudzas pārrobežu iniciatīvas līdzfinansē Eiropas Savienības reģionālās politikas
programma “INTERREG Vācija – Nīderlande”, un šīs programmas ietvaros Reinas – Vālas
Eiroreģions īsteno vairākus reģionālos projektus. Iestāde nodrošina arī “INTERREG
Vācija – Nīderlande” programmas Apvienotā sekretariāta funkcijas.

Reinas – Vālas Eiroreģions
INTERREG A Vācijas - Nīderlandes programma
www.euregio.org
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HAMAG-BICRO
HAMAG-BICRO IR HORVĀTIJAS MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU,
INOVĀCIJU UN INVESTĪCIJU AĢENTŪRA. TĀ DIBINĀTA APTUVENI
PIRMS 25 GADIEM, LAI ATBALSTĪTU MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU
ATTĪSTĪBU, UZLABOTU INOVĀCIJAS PROCESUS UN VEICINĀTU
INVESTĪCIJAS.

LATVIJAS REPUBLIKAS
VIDES AIZSARDZĪBAS UN
REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS
MINISTRIJA
LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS

Aģentūra darbojas kā neatkarīga iestāde Horvātijas Ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības
ministrijas pakļautībā. Kopš tās dibināšanas, HAMAG-BICRO Horvātijas Republikā ir
konsekventi iesaistījusies mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības izaugsmē un
attīstībā, atvieglojot to piekļuvi finansēm un konsultācijām. Aģentūras galvenais mērķis
ir unikālas sistēmas stratēģiska izveide, kas sniedz atbalstu uzņēmējiem visos viņu
uzņēmējdarbības attīstības posmos, sākot no idejas izstrādes līdz tās nonākšanai tirgū.
HAMAG-BICRO arī veicina mazo un vidējo uzņēmumu dibināšanu un attīstību, piešķirot
aizdevumus un garantijas un atbalstot ieguldījumu piesaistē. Aģentūra Horvātijā
sniedz finansiālu atbalstu inovatīviem un uz tehnoloģijām orientētiem uzņēmumiem,
palielinot zināšanu komercializāciju, vairojot izpratni par inovāciju vērtību, atbalstot
pāreju no akadēmiskā sektora uz ekonomiku, veicinot tehnoloģiju infrastruktūras
izveidi un attīstību un izkopjot riska kapitāla nozares attīstību. Tādējādi HAMAG-BICRO
mērķis ir stimulēt Horvātijas ekonomisko izaugsmi un stiprināt konkurētspēju.

Lai atbalstītu pētniecības un inovācijas aktivitātes, HAMAG-BICRO ir arī iesaistījusies
vairākos sadarbības projektos Eiropas un starptautiskajā līmenī.

ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA (VARAM), KAS ATRODAS RĪGĀ, LATVIJĀ
IR

ATBILDĪGA

VIDES

PAR

AIZSARDZĪBA,

POLITIKAS

ĪSTENOŠANU

REĢIONĀLĀ

TRĪS

ATTĪSTĪBA

UN

JOMĀS

–

DIGITĀLĀ

TRANSFORMĀCIJA.
VARAM mērķis vides aizsardzības jomā ir noteikt priekšnosacījumus un noteikumus
dabas aizsardzībai un tīrai videi, kā arī nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu dabas resursu
izmantošanu. Reģionālās attīstības jomā VARAM īsteno un novērtē reģionālo politiku
valsts līmenī, nodrošina metodiskās vadlīnijas un teritoriālās attīstības plānošanas
procesu uzraudzību, kā arī nodrošina vietējo pašvaldību attīstību un uzraudzību ar
vispārējo mērķi panākt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību. Visbeidzot, attiecībā
uz digitālo transformāciju, VARAM ievieš un koordinē e-pārvaldi, kā arī modernu un
efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu publiskajā sektorā.
Attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības programmām, VARAM ir atbildīga par šo
programmu ieviešanu un administrēšanu Latvijā. Tā, cita starpā, nodrošina Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Vadošās iestādes un Apvienotā
sekretariāta funkcijas. Šī programma ir politikas instruments, kura mērķis ir veicināt
ilgtspējīgu un saliedētu sociāli ekonomisko attīstību programmas teritorijā, palīdzot to
padarīt konkurētspējīgāku un pievilcīgāku dzīvošanai, darbam un tūrismam.

HAMAG-BICRO

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Interreg IPA HR-BiH-ME programma

Interreg A Latvijas - Lietuvas programma

www.hamagbicro.hr

www.varam.gov.lv
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SLOVĀKIJAS BIZNESA
AĢENTŪRA

veidā, piemēram, seminārus, darbnīcas, diskusiju forumus u.c., kā arī īstermiņa un
ilgtermiņa individuālu mentoru atbalstu. Tādējādi SBA uztur ekspertu un mentoru loku,
kā arī kontaktus un līgumus ar vietējām un starptautiskām ieinteresētājām pusēm, kas

SLOVĀKIJAS BIZNESA AĢENTŪRA (SBA) IR VECĀKĀ SPECIALIZĒTĀ
BEZPEĻŅAS

ORGANIZĀCIJA

MAZO

UN

VIDĒJO

UZŅĒMUMU

ATBALSTAM SLOVĀKIJĀ, KAS DIBINĀTA 1993. GADĀ PĒC KOPĪGAS
EIROPAS SAVIENĪBAS UN SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
INICIATĪVAS.

uzņēmumiem arī nodrošina iespēju apmeklēt starptautiskas izstādes.
Bratislavas centrā SBA vada biznesa inkubatoru jaunuzņēmumiem, kā arī radošo
punktu, kur nodrošina piekļuvi jaunajām tehnoloģijām, vairojot radošumu, zināšanu
apmaiņu, pārbaudītas procedūras un papildu resursus radošām idejām plašai mērķa
grupai, un iedvesmojot uzņēmējus. SBA kā partneris arī piedalās nacionālajā projektā

Tā ir unikāla publiskā un privātā sektora platforma, kas jau vairāk nekā 25 gadus ir
atbalstījusi Slovākijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un izaugsmi.

“Mazo un vidējo uzņēmumu internacionalizācija”, kura mērķis ir atbalstīt mazo un
vidējo uzņēmumu ieiešanu starptautiskos tirgos.
SBA arī veic unikālas pētniecības aktivitātes, kas saistītas ar uzņēmējdarbības vidi
un atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šo analītisko un pētniecisko darbību

SBA misija ir:
•

atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

•

sniegt kompleksu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem saskaņā ar
Mazā biznesa akta principiem;

•

nodarbojas ar uzņēmējdarbības atbalsta jautājumiem. Centri maziem un vidējiem

uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju Eiropas Savienības 		
vienotajā tirgū un ārpus Eiropas Savienības esošajos tirgos.

SBA pašlaik nodarbina vairāk nekā 250 darbiniekus astoņos ģeogrāfiskos reģionos
visā Slovākijā, un ir īstenojusi divus nozīmīgus nacionālos projektus ar mērķi atbalstīt
mazos un vidējos uzņēmumus: “Nacionālais biznesa centrs – Bratislavas reģions”
(galvaspilsētas reģionam) un “Nacionālais biznesa centrs citos reģionos” (septiņiem
pašpārvaldes reģioniem ārpus Bratislavas).

ietvaros SBA darbojas “Labāku regulējumu centrs”, kura misija ir mazināt normatīvo
slogu uzņēmumiem un veicināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Slovākijā.
Papildus jau iepriekš minētajām aktivitātēm, SBA piedāvā arī finanšu pakalpojumus,
un, pateicoties pašreizējai SBA mikrokredītu programmai un tās riska kapitālam,
mazajiem uzņēmumiem var tikt nodrošināta piekļuve finansējumam ar pieejamiem
mikrokredītiem līdz 50 000 EUR, un ar izdevīgākiem nosacījumiem nekā komercbankās.
Visbeidzot, SBA ļoti aktīvi iesaistās starptautiskos projektos dažādu Eiropas Savienības
programmu ietvaros, piemēram, Interreg (Centrālā Eiropa, Donavas Transnacionālā
programma, Interreg Europe, Interreg A Slovākija – Austrija un Slovākija – Ungārija),
Horizon2020, Erasmus+ un COSME tādās jomās kā mazo un vidējo uzņēmumu
atbalsts, jaunuzņēmumu atbalsts, inovāciju atbalsts, klasteri, aprites ekonomika,

Šie centri kalpo kā vienas pieturas aģentūras maziem un vidējiem uzņēmumiem,
sniedzot visaptverošu sistemātisku atbalstu un ekspertu konsultācijas grupu aktivitāšu

sociālā uzņēmējdarbība, servitizācija un citās. Kā Eiropas Uzņēmumu tīkla dalībniece,
kas ir starptautisks tīkls visā Eiropas Savienībā un ārpus tās, SBA arī palīdz mazajiem
uzņēmumiem maksimāli izmantot Eiropas tirgu.

Slovākijas Biznesa aģentūra

Slovākijas Biznesa aģentūra

Darbības programma “Cilvēkresursi”

Darbības programma “Cilvēkresursi”

www.sbagency.sk

www.sbagency.sk
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ŽEŠOVAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
LATVIJAS UNIVERSITĀTE (LU) IR VALSTS AUGSTSKOLA UN NOZĪMĪGS
AKADĒMISKAIS CENTRS LATVIJĀ. TAJĀ IR 13 FAKULTĀTES UN

ŽEŠOVAS

REĢIONĀLĀS

ATTĪSTĪBAS

AĢENTŪRA

IR

VALSTS

VAIRĀK NEKĀ 20 PĒTNIECĪBAS INSTITŪTI, KĀ ARĪ TĀDI CENTRI KĀ,

BEZPEĻŅAS IESTĀDE, KURU 1993. GADĀ DIBINĀJA PIEKARPATU

PIEMĒRAM, MICROSOFT INOVĀCIJU CENTRS, BIZNESA INKUBATORS

REĢIONA PAŠPĀRVALDE.

UN EIROPAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS STUDIJU AKADĒMISKAIS
CENTRS (LU ESASAC), KAS ATBALSTA PROJEKTU BRESE KĀ

Tā ir viena no galvenajām reģionālajām institūcijām, kas atbalsta sociālo, ekonomisko

ZINĀTNISKAIS PADOMDEVĒJS UN PROJEKTA PARTNERIS.

un tehnoloģisko izaugsmi Piekarpatu reģionā Polijā, un, īstenojot vairākas iniciatīvas un
projektus, ievērojami veicina nacionālo un starptautisko attīstību šajās jomās.

Līdz šim LU ir piedalījusies vairāk nekā 400 Eiropas Savienības finansētos projektos
tādās jomās kā pārrobežu sadarbības pētniecība, starpreģionu sadarbība, aizsardzības

Žešovas Reģionālās attīstības aģentūras mērķis ir atbalstīt reģiona ekonomisko attīstību,

un drošības sadarbība, inovāciju sistēmas, klimata pārmaiņas, migrācijas pētījumi,

radīt un stimulēt reģiona ekonomisko potenciālu un palīdzēt popularizēt Piekarpatus

infrastruktūras attīstība, nodarbinātība, sociālā politika un darba tirgus, dzimumu

kā modernu un inovatīvu reģionu. Papildus tās biznesa attīstības aktivitātēm, aģentūra

līdztiesība, starptautiskās attiecības un tirdzniecība, mazo un vidējo uzņēmumu

arī pārvalda Piekarpatu Zinātnes un tehnoloģiju parku “AEROPOLIS”, Akadēmisko

veicināšana un citās. LU nodrošina pētniecību un zināšanu pārnesi nacionālā, reģionālā,

pirmsinkubatoru studentiem, absolventiem un doktorantiem, kā arī Biznesa inkubatoru

un starptautiskā līmenī.

maziem un vidējiem uzņēmumiem.
LU ESASAC ir LU strukturāla vienība. Tās mērķis ir veicināt pētniecības aktivitātes tādās
Žešovas Reģionālās attīstības aģentūrai ir ievērojama pieredze reģionālu, nacionālu,

Latvijai un Eiropas Savienībai nozīmīgās jomās kā Eiropas integrācija, Eiropas Savienības

pārrobežu un starptautisku projektu īstenošanā un vadībā. Kopš 2007. gada aģentūra

starpvalstu un starpreģionu sadarbība, starptautiskās attiecības ar valstīm ārpus

ir aktīvi iesaistījusies jaunu sociālo uzņēmumu dibināšanā un atbalstījusi jau esošos

Eiropas Savienības u.c. Turklāt LU ESASAC sekmē starpdisciplinārās un daudznozaru

uzņēmumus Piekarpatu reģionā. Kopš 2015. gada aģentūra ir oficiālā Reģionālā

aktivitātes, un atbalsta gan akadēmiskos, gan lietišķos pētījumus, attīstot pētniecības

atbalsta institūcija sociālajai ekonomikai Piekarpatu reģionā. To akreditējusi Polijas

tīklus ar citām ieinteresētajām pusēm, valsts iestādēm, ministrijām un starptautiskām

AKSES akreditācija – oficiāla akreditācijas un darbības standartu sistēma sociālās

organizācijām. Lai sasniegtu savus mērķus, LU ESASAC aktīvi iesaistās starptautiskos

ekonomikas atbalsta institūcijām Polijā.

projektos un pētniecības darbā.

Žešovas Reģionālās attīstības aģentūra

Latvijas Universitāte

Piekarpatu vojevodistes darbības programma

LU ESASAC, Zinātniskais padomdevējs un projekta partneris

www.rarr.rzeszow.pl

www.lu.lv/cets
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HAMAG-BICRO

Reinas – Vālas Eiroreģions
Slovākijas Biznesa aģentūra

Latvijas Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija

Latvijas Universitāte
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IESAISTIES!

03.

PROJEKTA BRESE MĒRĶIS IR NE TIKAI NOVĒRST ŠĶĒRŠĻUS,

IESAISTIES

VAIROT IZPRATNI UN PILNVEIDOT UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA
PASĀKUMUS

SOCIĀLAJIEM

UZŅĒMUMIEM,

BET

ARĪ

DOT

NEPIECIEŠAMS

JŪSU

IEGULDĪJUMU REĢIONĀLĀS POLITIKAS NĀKOTNĒ.
LAI

SASNIEGTU

ŠO

MĒRĶI,

MUMS

IR

IEGULDĪJUMS.
Kā projekta BRESE rezultātos ieinteresētas organizācijas pārstāvim savā

reģionā

(vietējai ieinteresētai personai), Jums ir iespēja iesaistīties projektā, tā aktivitātēs un
progresā. Reizi semestrī attiecīgajā reģionā tiek rīkota vietējā ieinteresēto dalībnieku
sanāksme, lai apspriestu projekta BRESE ietvaros gūtās atziņas, iespējamās labās
prakses reģionam un nākamos soļus. Turklāt vietējās ieinteresētās personas var arī
iegūt iespēju piedalīties projekta starpreģionu sanāksmēs un labo prakšu “uz vietas”
apmeklējumos, kas notiek reizi semestrī kādā no projekta BRESE partneru reģioniem
vai tiešsaistē. Šo apmeklējumu laikā no pirmavotiem var uzzināt par labo praksi,
novatoriskām pieejām un esošajiem politikas instrumentiem citos Eiropas reģionos, un
apmainīties ar idejām un pieredzi ar līdzīgi domājošajiem.

Tādējādi katra reģiona vietējām ieinteresētajām personām ir nozīmīga loma projekta
BRESE un tā panākumu veidošanā.

Vai esat ieinteresēts piedalīties projekta BRESE aktivitātēs kā vietējais ieinteresētais
dalībnieks? Vai vēlaties ar mums sadarboties, lai uzlabotu reģionālo politiku sociālajiem
uzņēmumiem? Vai Jums ir idejas un ieteikumi, kā labāk atbalstīt sociālos uzņēmumus
nākotnē? Lūdzu, informējiet mūs!
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Sazinieties ar projekta BRESE partneri savā attiecīgajā reģionā. Aplūkojiet projekta
mājaslapu un sociālos kontus Facebook un Twitter, lai uzzinātu jaunāko informāciju par
projekta aktivitātēm un rezultātiem.

Mēs ceram uz Jūsu ieguldījumu, kas mums palīdzēs pilnībā izmantot projekta BRESE
potenciālu!

REĢIONĀLĀS ANALĪZES
Katrs projekta BRESE partneris savā reģionā ir veicis sociālās uzņēmējdarbības
situācijas analīzi. Šīs analīzes veido projekta kvantitatīvo pamatu un ir unikālas ar
to, ka analīzes par šo tēmu pārrobežu vai reģionālā līmenī līdz šim nav veiktas. Visas
reģionālās analīzes ir publicētas projekta mājaslapā. Jūs varat ar tām iepazīties, lai gūtu
unikālu ieskatu pārrobežu un reģionālajos datos par sociālo uzņēmējdarbību.

WWW.INTERREGEUROPE.EU/BRESE/LIBRARY
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Seko projektam šeit:
www.interregeurope.eu/brese
@BRESEproject
@BresEproject

022 | BRESE

PROJEKTA PARTNERI

