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BRESE – TAI AKRONIMAS, REIŠKIANTIS „SOCIALINIS VERSLAS
EUROPOS PASIENIO RUOŽUOSE“, TAI PROJEKTAS, KURIS BENDRAI
FINANSUOJAMAS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS REGIONŲ POLITIKOS
PROGRAMĄ „INTERREG EUROPE“.
KAS YRA BRESE PROJEKTAS?
BRESE projektu siekiama pašalinti kliūtis, didinti sąmoningumą ir gerinti verslo
paramos socialinėms įmonėms sistemas. Projekto konsorciumo, kuriame Reino Valio euroregionas (Vokietija) perėmė pagrindinio partnerio vaidmenį, partneriai yra
HAMAG-BICRO (Kroatija), Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regionų plėtros
ministerija (Latvija), Slovakijos verslo agentūra (Slovakija), Žešuvo regionų plėtros
agentūra (Lenkija) ir Latvijos universitetas, dalyvaujantis kaip asocijuotasis partneris.

KAS YRA SOCIALINĖ ĮMONĖ?
Socialinės įmonės vykdo verslo veiklą, siekdamos platesnių socialinių, aplinkosaugos
ar bendruomenės tikslų. Jos teikia rinkai prekes ir paslaugas versliu ir pažangiu būdu,
o gaunamą pelną pirmiausia panaudoja visuomenės tikslams pasiekti. Socialinės
įmonės yra naujo tipo verslas, jos valdomos atvirai, atsakingai ir demokratiškai. Jos
įrodė gebėjimą prisidėti prie įtraukios plėtros ir teikia tvarius sprendimus sprendžiant
šiandieninius socialinius bei aplinkosaugos iššūkius. Jau šiandien socialinės įmonės
sudaro 10 proc. Europos ekonomikos, o viena iš keturių naujai susikuriančių įmonių
Europos Sąjungoje yra socialinė įmonė.

Daugiau skaitykite kitame puslapyje
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KODĖL SOCIALINĖS ĮMONĖS SVARBIOS?

kuriame bus pateikiamos konkrečios rekomendacijos regiono politikos formuotojams,

Šiuo metu susiduriame su įvairiais visuomenei kylančiais iššūkiais, tokiais kaip klimato

kaip padaryti regiono finansavimo ir paramos priemones veiksmingesnes ir tinkamiau

kaita, vandenynų tarša, demografiniai pokyčiai ir labai ūmiai prasidėjusia COVID

bei tvariau remti socialines įmones.

pandemija. Tačiau, užuot tvariai sprendę šiuos iššūkius reikiamu metu, dažniausiai
sprendžiame tik jų keliamus simptomus. Susidurdami su šiais iššūkiais turime iš naujo
apmąstyti, kokių būdų imamės, kad galėtume pasiekti ilgalaikį pokytį ir padaryti tvarų
teigiamą poveikį.
Socialinės įmonės kaip tik ir padeda lengviau pasiekti šį tvarų pokytį bei įveikti šių dienų
iššūkius pažangiais ir į ateitį orientuotais sprendimais, kad galėtume priimti tvarius,
ilgalaikius sprendimus, siekdami padaryti pasaulį geresnį. Ypač Europos (pasienio)
regionuose socialinės įmonės turi milžinišką potencialą.

KODĖL TURIME JAS REMTI?
Nepaisant tokio didelio socialinių įmonių potencialo, joms vis dar sunku rasti tinkamą
finansavimą, paramą ir investicines schemas, ypač pirmaisiais jų verslo gyvavimo
etapais. Jos vertina savo pelną ne tik finansiniu aspektu, bet ir poveikio aspektu, todėl
joms dažnai būna sunku konkuruoti su „tradicinėmis“ įmonėmis, kalbant apie investicijas
ir paskolas. Be to, Europos šalių paramos verslui priemonės, pritaikytos teisinės formos
socialinėms įmonėms ir jų politinis pripažinimas yra labai fragmentuotas.

KUO GALI PADĖTI BRESE PROJEKTAS?
Pasinaudodami esamais regionų skirtumais, projekto partneriai įsitrauks į tarpregioninį
mokymosi procesą, kuriame jie lygins esamas pagrindines socialinių įmonių sąlygas ir
keisis gerąja patirtimi. Norėdami tą padaryti, kiekvieną semestrą projekto partneriai
organizuoja tarpregioninius susitikimus kiekvieno partnerio regione – arba, neturint
galimybės fiziškai susitikti dėl esamos situacijos, tai daroma internetu, – taip pat
pakviečiami vietiniai jų regiono suinteresuotieji subjektai. Šių vizitų metu partneriai
ir suinteresuotieji subjektai iš pirmų lūpų vietoje sužino apie gerąsias patirtis ir gali
pasikeisti patirtimi su kolegomis iš kitų Europos regionų. Remiantis gerosiomis
patirtimis ir projekto duomenimis, kiekvienam regionui bus rengiamas veiksmų planas,
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REINO - VALIO EUROREGIONAS

02.

REINO - VALIO EUROREGIONAS YRA OLANDIJOS IR VOKIETIJOS

MŪSŲ GERBIAMI
PARTNERIAI

VIEŠOJO

SEKTORIAUS

INSTITUCIJA,

JUNGIANTI

APIE

55-IAS

ORGANIZACIJAS, ĮSKAITANT ABIEJŲ ŠALIŲ SAVIVALDYBES, REGIONŲ
VYRIAUSYBES IR PREKYBOS RŪMUS.
Svarbiausias

jos

siekis

–

pagerinti

ir

padaryti

intensyvesnį

tarpvalstybinį

bendradarbiavimą ekonominiu ir socialiniu požiūriu. Siekdamas pasinaudoti dideliu
ekonominės ir socialinės plėtros potencialu regione, Reino - Valio euroregionas suburia
abiejų šalių partnerius pradėti bendras iniciatyvas ir pasinaudoti jų sinergija.
Įsitikinęs, kad dirbdami kartu Olandijos ir Vokietijos gyventojai gali pasiekti daugiau,
Reino - Valio euroregionas atstovauja savo narių ir Olandijos bei Vokietijos pasienio
regiono gyventojų interesams Olandijos, Vokietijos ir ES institucijose, keldamas visų
svarbių visuomenei sričių klausimus – nuo ekonomikos ir pramonės iki infrastruktūros,
švietimo ir kultūros. Jis taip pat veikia kaip įvairių tikslinių grupių platforma regione ir
remia įvairias iniciatyvas, tokias kaip Europos regiono forumą tarpvalstybiniais sveikatos
klausimais ar apskritojo stalo iniciatyvą viešosios tvarkos ir saugumo klausimais. Reino
- Valio euroregionas taip pat teikia Pasienio informacijos punkto (vok. Grenzinfopunkt)
paslaugas – tai informacijos centras, kuriame piliečiai, reguliariai kertantys sieną
gyvenimo, studijų ar darbo reikalais, gali gauti nemokamas konsultacijas mokesčių,
socialinio draudimo ir darbo įstatymų klausimais.
Daugelį tarpvalstybinių iniciatyvų bendrai finansuoja ES regionų politikos programa
„INTERREG Vokietija-Nyderlandai“. Pagal šią programą Reino - Valio euroregionas
įgyvendina daug regioninių projektų, taip pat turi INTERREG A Vokietija – Nyderlandai
programos jungtinį sekretoriatą. Be to, Reino – Valio euroregionas dalyvauja įvairiuose
„Interreg Europe“ projektuose kaip pagrindinis partneris ir kaip projekto partneris.

Reino – Valio euroregionas
Interreg A Vokietijos – Nyderlandų programa
www.euregio.org
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HAMAG-BICRO
TAI KROATIJOS AGENTŪRA, KURI RŪPINASI MAŽŲJŲ IR VIDUTINIŲ
ĮMONIŲ (TOLIAU – MVĮ) INOVACIJŲ IR INVESTICIJŲ KLAUSIMAIS. JI
ĮKURTA MAŽDAUG PRIEŠ 25 METUS IR SKIRTA REMTI MAŽŲJŲ IR
VIDUTINIŲ ĮMONIŲ PLĖTRĄ, TOBULINTI INOVACIJŲ PROCESUS IR
SKATINTI INVESTICIJAS.

LATVIJOS RESPUBLIKOS
APLINKOS APSAUGOS
IR REGIONŲ PLĖTROS
MINISTERIJA
ĮSIKŪRUSI RYGOJE LATVIJOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS

Ji veikia kaip nepriklausoma institucija Kroatijos ekonomikos ir tvarios plėtros žinioje.
Nuo pat įkūrimo momento, HAMAG-BICRO nuosekliai rūpinosi MVĮ augimo ir plėtros
ir Kroatijos Respublikos amatų klausimais, sudarydama galimybes gauti finansavimą
ir konsultacijas. Pagrindinis šios agentūros siekis atsispindi strategiškai kuriamoje
ypatingoje sistemoje, teikiančioje pagalbą verslininkams visais jų verslo veiklos plėtros
etapais, pradedant nuo idėjos kūrimo ir baigiant jos komercializavimu bei pateikimu
rinkai. HAMAG-BICRO taip pat skatina MVĮ steigtis ir plėstis, suteikdama finansavimą
paskolomis ir garantijomis, taip pat palengvindama investicijas. Taip pat ji teikia finansinę
paramą pažangioms ir orientuotoms į technologijas Kroatijos įmonėms gilindama jų
žinias apie komercializavimą, didindama informuotumą apie inovacijų vertę, remdama
perėjimą iš akademinio sluoksnio į ekonomiką, skatindama technologijų infrastruktūros
steigimą ir plėtrą bei skatindama rizikos kapitalo pramonės plėtrą. Taip HAMAG-BICRO
siekia skatinti Kroatijos ekonominį augimą ir stiprinti konkurencingumą.

Remdama mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, HAMAG-BICRO taip pat dalyvauja
įvairiuose bendradarbiavimo projektuose Europos ir tarptautiniu lygiu.

IR REGIONŲ PLĖTROS MINISTERIJA YRA ATSAKINGA UŽ POLITIKOS
VYKDYMĄ TRIJOSE SRITYSE – APLINKOS APSAUGOS, REGIONŲ
PLĖTROS IR LATVIJOS INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ.
Aplinkos apsaugos srityje ministerija siekia nustatyti būtinas ir kitas gamtos išsaugojimo
bei švarios aplinkos sąlygas, taip pat užtikrinti veiksmingą ir tvarų gamtos išteklių
naudojimą. Regionų plėtros srityje ministerija valstybiniu lygiu vykdo ir vertina regionų
politiką, teikia teritorijų plėtros planavimo procesų metodines gaires ir priežiūrą bei
užtikrina vietos valdžios institucijų plėtrą ir priežiūrą, bendrai siekdama subalansuotos
ir tvarios valstybės raidos. Galiausiai, kalbant apie informacines ir ryšių technologijas,
ministerija koordinuoja e. vyriausybės iniciatyvų steigimą, taip pat šiuolaikinių ir
veiksmingų informacinių ir ryšių technologijų įgyvendinimą viešajame sektoriuje.

Kalbant apie Europos teritorinio bendradarbiavimo programas Latvijoje, ministerija
yra atsakinga už šių programų įgyvendinimą šioje šalyje. Be kita ko, ji turi Interreg V-A
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Vadovaujančiąją instituciją
ir Jungtinį sekretoriatą – šiuo politikos instrumentu siekiama prisidėti prie tvarios ir
darnios programos socialinės ir ekonominės regionų plėtros, padedant padaryti juos
konkurencingesnius ir patrauklesnius gyventi, dirbti bei lankytis.

HAMAG-BICRO

Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regionų plėtros ministerija

Interreg IPA HR-BiH-ME Programa

Interreg A Latvijos ir Lietuvos programa

www.hamagbicro.hr

www.varam.gov.lv
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SLOVAKIJOS VERSLO
AGENTŪRA

verslui klausimus. Centruose taip pat sudaromos galimybės MVĮ lankytis tarptautinėse
mugėse.
Bratislavos centre Slovakijos verslo agentūra turi verslo inkubatorių startuoliams, taip

SLOVAKIJOS VERSLO AGENTŪRA – TAI SENIAUSIA SPECIALIZUOTA,

pat kūrybinį punktą, kuriuo sudaroma galimybė plačiai tikslinei grupei pasinaudoti

PAGRINDINĖ NE PELNO ORGANIZACIJA, SKIRTA REMTI MAŽĄSIAS IR

naujomis technologijomis – stiprinti kūrybiškumą, dalijimąsi žiniomis, jau išbandytomis

VIDUTINES ĮMONES SLOVAKIJOJE, ĮKURTA 1993 METAIS BENDRA ES

procedūromis ir kitais kūrybinių idėjų ištekliais, o verslininkams ieškoti įkvėpimo.

IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS INICIATYVA.

Slovakijos verslo agentūra taip pat yra nacionalinio projekto MVĮ internacionalizavimo
partneris, kuriuo siekiama padėti MVĮ įžengti į tarptautines rinkas.

Tai unikali viešojo ir privataus sektorių platforma, jau daugiau kaip 25 metus remianti

Be to, Slovakijos verslo agentūra vykdo ir išskirtinę mokslinių tyrimų veiklą, susijusią

Slovakijos MVĮ plėtrą ir augimą.

su pagalbos MVĮ teikimu ir verslo aplinka. Vykdydama šią analizių ir mokslinių tyrimų
veiklą Slovakijos verslo agentūra prižiūri Geresnių reglamentų centrą, kurio užduotis

Slovakijos verslo agentūros misija:

– sumažinti reguliavimo naštą įmonėms ir skatinti palankią verslo aplinką Slovakijoje.

•

Remti MVĮ nacionaliniu, regionų ir vietos lygmeniu;

Be šios veiklos, Slovakijos verslo agentūra taip pat teikia finansines paslaugas, o

•

Teikti įvairiapusę pagalbą MVĮ, laikantis Smulkaus verslo įstatymo principų;

vykdoma Slovakijos verslo agentūros mikropaskolų programa ir jos rizikos kapitalas

•

Didinti MVĮ konkurencingumą bendrojoje ES rinkoje ir ne ES rinkose.

padeda mažosioms įmonėms palankesnėmis nei siūlo komerciniai bankai sąlygomis

Šiuo metu Slovakijos verslo agentūra turi daugiau kaip 250 darbuotojų, dirbančių

pasinaudoti mikropaskolomis iki 50 000 EUR.

aštuoniuose geografiniuose regionuose Slovakijoje, ir vykdo du pagrindinius

Galiausiai ne mažiau svarbu tai, kad Slovakijos verslo agentūra taip pat labai aktyviai

nacionalinius projektus, kuriais siekiama remti MVĮ ir ne verslininkus, tai – Nacionalinis

dalyvauja tarptautiniuose projektuose pagal įvairias ES programas, tokias kaip

verslo centras Bratislavos regione (sostinės regione) ir Nacionalinis verslo centras

„Interreg“ (Vidurio Europoje, Dunojaus tarpvalstybinėje programoje, “Interreg A

kituose regionuose (septyniems savivaldos regionams už Bratislavos ribų).

Slovakija – Austrija” bei “Interreg A Slovakija – Vengrija”), „Horizon2020“, „Erasmus+“

Šie centrai – tai vieno langelio prieiga MVĮ, teikianti išsamią sisteminę paramą ir

ir COSME paramos MVĮ, paramos startuoliams, paramos inovacijoms, klasteriams,

ekspertų konsultacijas grupinės veiklos forma, pavyzdžiui, seminaruose, praktiniuose

žiedinės ekonomikos, socialinio verslumo, įpaslauginimo ir kitose srityse. Būdama

seminaruose, diskusijų forumuose ir kt., taip pat trumpalaikę ir ilgalaikę individualią

Europos įmonių tinklo – tarptautinio tinklo, veikiančio ES ir už jos ribų, – narė Slovakijos

mentorystės pagalbą MVĮ ir ne verslininkams. Tą darydama Slovakijos verslo agentūra

verslo agentūra taip pat padeda mažosioms įmonėms kuo geriau pasinaudoti Europos

telkia ekspertų, mentorių grupę, taip pat palaiko ryšius ir sudaro susitarimus su

rinka.

įvairiais vietos ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, sprendžiančiais paramos

Slovakijos verslo agentūra

Slovakijos verslo agentūra

Veiklos programa “Žmogiškieji ištekliai”

Veiklos programa “Žmogiškieji ištekliai”

www.sbagency.sk

www.sbagency.sk
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ŽEŠUVO REGIONŲ
PLĖTROS AGENTŪRA
ŽEŠUVO REGIONŲ PLĖTROS AGENTŪRA YRA VIEŠOJI, NE PELNO
INSTITUCIJA, KURIĄ 1993 METAIS ĮSTEIGĖ PAKARPATĖS REGIONO
SAVIVALDA.

LATVIJOS UNIVERSITETAS
LATVIJOS

UNIVERSITETAS

(TOLIAU

LU)

YRA

VALSTYBINIS

UNIVERSITETAS IR DIDŽIAUSIAS AKADEMINIS CENTRAS LATVIJOJE.
JAME YRA 13 FAKULTETŲ IR DAUGIAU KAIP 20 MOKSLINIŲ TYRIMŲ
INSTITUTŲ BEI CENTRŲ, TOKIŲ KAIP „MICROSOFT“ INOVACIJŲ
CENTRAS, VERSLO INKUBATORIUS IR EUROPOS IR POKYČIŲ TYRIMŲ

Tai viena iš pagrindinių regiono institucijų, padedančių socialinei, ekonominei ir
technologijų plėtrai Pakarpatės regione Lenkijoje, labai prisidedanti prie nacionalinės
ir tarptautinės plėtros šiose srityse įgyvendinant įvairias iniciatyvas ir projektus. Žešuvo
regionų plėtros agentūra siekia remti regiono ekonominę plėtrą, kurti ir skatinti
regiono ekonominį potencialą, padėti skatinti Pakarpatę kaip šiuolaikinį ir pažangų
regioną. Be verslo plėtros veiklos, Žešuvo regionų plėtros agentūra taip pat valdo
Pakarpatės mokslo ir technologijų parką AEROPOLIS, akademinį išankstinį inkubatorių
studentams, absolventams ir doktorantams, taip pat verslo inkubatorių mažosioms ir
vidutinėms įmonėms.

CENTRAS (TOLIAU – EPTC), REMIANTIS BRESE PROJEKTUS KAIP
PATARIAMASIS PARTNERIS.
Latvijos universitetas jau yra dalyvavęs daugiau kaip 400-uose Europos Sąjungos
finansuojamuose projektuose tarpvalstybinių tyrimų bendradarbiavimo, tarpregioninio
bendradarbiavimo, gynybos ir saugumo bendradarbiavimo, inovacijų sistemų, klimato
kaitos, migracijos studijų, infrastruktūros plėtros, užimtumo, socialinės politikos ir
darbo rinkos, lyčių lygybės, tarptautinių santykių ir prekybos, MVĮ skatinimo bei kitose
srityse. Latvijos universitetas vykdo didelio masto žinių mainus ir dalyvauja keliuose
sklaidos tinkluose regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Žešuvo regionų plėtros agentūra yra sukaupusi didelę patirtį įgyvendindama ir
valdydama regioninius, nacionalinius, tarpvalstybinius ir tarptautinius projektus. Nuo
2007 metų Žešuvo regionų plėtros agentūra aktyviai dalyvauja Pakarpatės regione
steigiant naujas socialines įmones ir remia jau veikiančias. Nuo 2015 metų Žešuvo
regionų plėtros agentūra yra oficiali regioninės paramos institucija, sprendžianti
socialinės ekonomikos klausimus Pakarpatės regione ir turinti Lenkijos AKSES
akreditaciją – oficialią akreditavimo ir darbo standartų sistemą, skirtą Lenkijos socialinės
ekonomikos paramos institucijoms.

LU EPTC yra struktūrinis Latvijos universiteto padalinys. Juo siekiama skatinti mokslinių
tyrimų veiklą tokiose srityse kaip Europos integracija, tarptautinis ir tarpregioninis
bendradarbiavimas ES, tarptautiniai santykiai su ne ES šalimis, ir kitose srityse,
svarbiose Latvijai ir ES. Be to, LU EPTC sudaro sąlygas lengviau vykdyti tarpdisciplininę ir
daugiadisciplininę veiklą bei palaiko akademinius ir taikomuosius mokslus plėtodamas
mokslo tinklus su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, viešosiomis institucijomis,
ministerijomis ir tarptautinėmis organizacijomis. Norėdamas pasiekti užsibrėžtus
tikslus, LU EPTC aktyviai dalyvauja tarptautinių projektų ir mokslinių tyrimų darbuose.

Žešuvo regionų plėtros agentūra

Latvijos universitetas

Pakarpatės vaivadijos veiklos programa

LU EPTC, Mokslinis patarėjas ir projekto partneris

www.rarr.rzeszow.pl

www.lu.lv/cets
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HAMAG-BICRO

Reino - Valio euroregionas
Slovakijos verslo agentūra

Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos
ir regionų plėtros ministerija

Latvijos universitetas
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PRISIJUNKITE!

03.

BRESE NE TIK SIEKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, DIDINTI INFORMUOTUMĄ
IR SKATINTI PARAMOS VERSLUI SISTEMAS SOCIALINĖMS ĮMONĖMS,

PRISIJUNKITE

BET IR NORI PRISIDĖTI PRIE REGIONINĖS POLITIKOS ATEITIES.
NORINT PASIEKTI ŠIŲ TIKSLŲ, MUMS REIKIA IR JŪSŲ INDĖLIO!
Veikdamas savo regione kaip BRESE projekto vietos suinteresuotasis subjektas,
gausite galimybę dalyvauti projekte, jo veiklose ir eigoje. Kartą per pusę metų visi
suinteresuotieji subjektai susirenka savo atitinkamame regione aptarti, kokias BRESE
projekto pamokas išmoko, galimas gerąsias patirtis regione ir kitus žingsnius. Be to,
vietos suinteresuotiesiems subjektams taip pat suteikiama galimybė kartą per pusmetį
dalyvauti projekto tarpregioniniuose susitikimuose ir rengti vietinius vizitus į vieną iš
BRESE partnerių regionų, arba, neturint galimybės fiziškai susitikti dėl esamos situacijos,
tai daryti internetu. Šių vizitų metu vietos suinteresuotieji asmenys gali iš pirmų lūpų
susipažinti su gerąja patirtimi, pažangiais metodais ir esamomis politikos priemonėmis
kituose Europos regionuose ir keistis sumanymais bei patirtimi su kolegomis.
Tad BRESE projektą iš tiesų formuoja kiekvieno regiono vietos suinteresuotieji subjektai
ir jie prisideda prie jo sėkmės!

Ar norite dalyvauti BRESE projekto veikloje kaip vietos suinteresuotasis subjektas?
Ar norite bendradarbiauti su mumis ir tobulinti regionų politiką socialinių įmonių
klausimais? Ar turite minčių ir rekomendacijų kaip ateityje geriau remti socialines
įmones? Pasidalinkite jomis su mumis!

Daugiau skaitykite kitame puslapyje
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Nedvejokite ir susisiekite su BRESE projekto partneriu savo regione! Būtinai
apsilankykite BRESE svetainėje, „Facebook“ ir „Twitter“, kad gautumėte naujausias
žinias apie projekto veiklas ir rezultatus.

Nekantraudami laukiame Jūsų pagalbos, kuri padės mums atskleisti visą BRESE
projekto potencialą ir juo naudotis!

REGIONO ANALIZĖ
Kiekvienas BRESE projekto partneris atliko savo regiono socialinių įmonių analizę. Šios
analizės suteikia mūsų projektui kiekybinį pagrindą ir yra unikalios tuo požiūriu, kad iki
šiol šia tarpvalstybinio ar regiono lygmens tema nebuvo atlikta analizių. Visos analizės
skelbiamos mūsų projekto svetainėje. Būtinai perskaitykite jas – jose rasite unikalių
įžvalgų tarpvalstybinio ir regioninio socialinio verslo duomenų tema.

WWW.INTERREGEUROPE.EU/BRESE/LIBRARY
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Sekite mus:
www.interregeurope.eu/brese
@BRESEproject
@BresEproject
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