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01.

INFORMACJE
O TYM
PROJEKCIE.

INFORMCJE O
PROJEKCIE BRESE
BRESE TO AKRONIM DLA „REGIONY PRZYGRANICZNE W EUROPIE
NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” I JEST PROJEKTEM
WSPÓŁFINANSOWANYM

W

RAMACH

PROGRAMU

POLITYKI

REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ INTERREG EUROPA.
CZYM JEST PROJEKT BRESE?
Projekt BRESE ma na celu dekonstrukcję barier, podnoszenie świadomości i ulepszanie
systemów wsparcia biznesowego dla przedsiębiorstw społecznych. Partnerami
konsorcjum projektu, w którym Euregio Rhine-Waal (Niemcy) przejęło rolę partnera
wiodącego, są HAMAG-BICRO (Chorwacja), Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju
Regionalnego Republiki Łotewskiej (Łotwa), Słowacka Agencja Biznesu (Słowacja),
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska) i Uniwersytet Łotewski jako
partner stowarzyszony.

CZYM JEST PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE?
Przedsiębiorstwa społeczne łączą działalność przedsiębiorczą z osiąganiem szerszych
celów społecznych, środowiskowych lub wspólnotowych. Dostarczają towary i usługi na
rynek w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, a zyski wykorzystują przede wszystkim
do osiągania celów społecznych. Przedsiębiorstwa społeczne reprezentują nowy rodzaj
działalności i są zarządzane w sposób otwarty, odpowiedzialny i demokratyczny.
Udowodnili, że potrafią przyczynić się do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
i zapewnić trwałe rozwiązania współczesnych wyzwań społecznych i środowiskowych.
Już dziś przedsiębiorstwa społeczne stanowią 10% gospodarki europejskiej, a co
czwarte nowo utworzone przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej jest przedsiębiorstwem
społecznym.
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DLACZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE SĄ WAŻNE?

w dobre praktyki na miejscu i wymieniają się doświadczeniami z partnerami z innych

Obecnie stoimy w obliczu szeregu wyzwań społecznych, takich jak zmiany klimatyczne,

regionów europejskich. W oparciu o dobre praktyki i ustalenia projektu, dla każdego

zanieczyszczenie naszych oceanów, zmiany demograficzne i bardzo dotkliwie, pandemia

regionu zostanie sporządzony plan działania zawierający konkretne zalecenia dla

COVID. Jednak zamiast zajmować się tymi wyzwaniami w sposób zrównoważony,

decydentów regionalnych dotyczące tego, w jaki sposób można zwiększyć skuteczność

stanowiącymi ich podstawową przyczynę, często zajmujemy się jedynie ich objawami.

regionalnego finansowania i instrumentów wsparcia, aby wspierać przedsiębiorstwa

Stawiając czoła tym wyzwaniom, musimy przemyśleć nasze podejście, aby wprowadzić

społeczne w sposób bardziej adekwatny i zrównoważony.

długoterminowe zmiany i wywrzeć trwały pozytywny wpływ. Przedsiębiorcy społeczni
ułatwiają właśnie tę trwałą zmianę i stawiają czoła dzisiejszym wyzwaniom za
pomocą innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań, aby zapewnić zrównoważone,
długoterminowe rozwiązania dla lepszego świata. Przedsiębiorstwa społeczne mają
olbrzymi potencjał, zwłaszcza w regionach europejskich (przygranicznych).

DLACZEGO MUSIMY ICH WSPIERAĆ?
Pomimo tego ogromnego potencjału przedsiębiorstw społecznych, nadal trudno jest
im znaleźć odpowiednie finansowanie, wsparcie i programy inwestycyjne, zwłaszcza
na wczesnych etapach działalności. Jako że mierzą swoje zyski nie tylko aspektem
finansowym, ale także aspektem oddziaływania, często trudno jest im konkurować
z „tradycyjnymi” przedsiębiorstwami, jeśli chodzi o inwestycje i pożyczki. Ponadto
krajobraz dostępnych instrumentów wsparcia biznesu, form prawnych dostosowanych
do potrzeb przedsiębiorstw społecznych i ich uznania politycznego jest bardzo słabo
rozwinięty w krajach europejskich.

W JAKI SPOSÓB PROJEKT BRESE MOŻE POMÓC?
Wykorzystując istniejące różnice w regionach, partnerzy projektu zaangażują się w
międzyregionalny proces uczenia się, w którym porównują istniejące warunki ramowe
dla przedsiębiorstw społecznych i wymieniają się dobrymi praktykami. W tym celu w
każdym semestrze partnerzy projektu organizują spotkania międzyregionalne w każdym
regionie partnerskim - lub, ze względu na obecną sytuację, w której fizyczne spotkania
nie są możliwe, w trybie online - a także zapraszają lokalnych interesariuszy ze swojego
regionu. Podczas tych wizyt partnerzy i interesariusze uzyskują z pierwszej ręki wgląd
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02.

NASI DUMNI
PARTNERZY.

EUREGIO RHINE-WAAL
EUREGIO

RHINE-WAAL

TO

HOLENDERSKO-NIEMIECKA

ORGANIZACJA PUBLICZNA ZRZESZAJĄCA OKOŁO 55 ORGANIZACJI
CZŁONKOWSKICH, W TYM GMINY, RZĄDY REGIONALNE I IZBY
GOSPODARCZE PO OBU STRONACH GRANICY.
Najważniejszym celem jej działalności jest usprawnienie i zintensyfikowanie
współpracy transgranicznej, zarówno gospodarczej, jak i społecznej. Mając na celu
wykorzystanie dużego potencjału gospodarczego i społecznego rozwoju regionu,
Euregio Rhine-Waal skupia partnerów z obu stron granicy, aby podejmować wspólne
inicjatywy i czerpać korzyści z synergii. Euregio Rhine-Waal reprezentuje interesy
swoich członków i obywateli holendersko-niemieckiego regionu przygranicznego
wraz z holenderskimi, niemieckimi i unijnymi instytucjami we wszystkich obszarach
istotnych dla społeczeństwa, od gospodarki i przemysłu po infrastrukturę, edukację i
kulturę. Funkcjonuje również jako platforma dla różnych grup docelowych w regionie,
wspierając takie inicjatywy, jak Europejskie Forum ds. Zdrowia transgranicznego czy
inicjatywa okrągłego stołu na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. W Euregio
Rhine-Waal znajduje się również punkt informacji granicznej (Grenzinfopunkt), centrum
informacyjne, w którym obywatele, którzy regularnie przekraczają granicę w celu
zamieszkania, nauki lub pracy, mogą uzyskać bezpłatne porady w zakresie podatków,
zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.
Wiele inicjatyw transgranicznych jest współfinansowanych w ramach programu polityki
regionalnej UE „INTERREG Niemcy-Holandia”. W ramach tego programu wiele projektów
regionalnych jest realizowanych przez Euregio Rhine-Waal, w którym znajduje się
również Wspólny Sekretariat programu INTERERG A Niemcy-Holandia.

Euregio Rhine-Waal
INTERREG A Germany-Netherlands Programme
www.euregio.org
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HAMAG-BICRO
HAMAG-BICRO TO CHORWACKA AGENCJA DLA MŚP, INNOWACJI
I INWESTYCJI. ZOSTAŁA ZAŁOŻONA OKOŁO 25 LAT TEMU, ABY
WSPIERAĆ ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP),
POPRAWIAĆ PROCESY INNOWACYJNE I WSPIERAĆ INWESTYCJE.
Działa jako niezależna instytucja podlegająca Chorwackiemu Ministerstwu Gospodarki
i Zrównoważonego Rozwoju. Od momentu powstania HAMAG-BICRO konsekwentnie
angażuje się we wzrost i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła w
Republice Chorwacji, ułatwiając im dostęp do finansowania i doradztwa. Głównym celem
Agencji jest strategiczne stworzenie unikalnego systemu wsparcia przedsiębiorców
na wszystkich etapach rozwoju ich działalności, począwszy od opracowania pomysłu,
a skończywszy na jego komercjalizacji i wprowadzeniu na rynek. HAMAG-BICRO
wspiera również powstawanie i rozwój MŚP, zapewniając finansowanie pożyczkami
i gwarancjami oraz ułatwiając inwestycje. Zapewnia również wsparcie finansowe dla
innowacyjnych i zorientowanych na technologię przedsiębiorstw w Chorwacji poprzez
zwiększenie komercjalizacji wiedzy, podnoszenie świadomości wartości innowacji,
wspieranie transferu z sektora akademickiego do gospodarki, promowanie tworzenia i
rozwoju infrastruktury technologicznej oraz wspieranie rozwoju branży venture capital.
W ten sposób HAMAGBICRO ma na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego Chorwacji
i wzmocnienie konkurencyjności.

Wspierając działalność badawczą i innowacyjną, HAMAG-BICRO angażuje się również w
szereg projektów współpracy na poziomie europejskim i międzynarodowym.

MINISTERSTWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I ROZWOJU
REGIONALNEGO ŁOTWY
MINISTERSTWO

OCHRONY

ŚRODOWISKA

I

REGIONALNEGO REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ W
RYDZE JEST ODPOWIEDZIALNE ZA WDRAŻANIE POLITYKI W TRZECH
OBSZARACH – OCHRONA ŚRODOWISKA, ROZWÓJ REGIONALNY
ORAZ TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK) NA
ŁOTWIE.
W obszarze ochrony środowiska resort dąży do stworzenia przesłanek i warunków
do ochrony przyrody i czystego środowiska oraz do efektywnego i zrównoważonego
wykorzystania zasobów naturalnych. W obszarze rozwoju regionalnego Ministerstwo
wdraża i ocenia politykę regionalną na poziomie państwa, zapewnia wytyczne
metodyczne i nadzór nad procesami planowania rozwoju terytorialnego, a także
zapewnia rozwój i nadzór samorządów terytorialnych, mając na celu osiągnięcie
zrównoważonego i trwałego rozwoju kraju. Wreszcie, jeśli chodzi o technologie
informacyjno-komunikacyjne,

Ministerstwo

koordynuje

tworzenie

inicjatyw

e-Governance oraz wdrażanie nowoczesnych i efektywnych technologii informacyjnokomunikacyjnych w sektorze publicznym.

Czytaj dalej na kolejnej stronie

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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KONTYNUACJA DOTYCZĄCA MINISTERSTWA OCHRONY
ŚRODOWISKA I ROZWOJU REGIONALNEGO ŁOTWY.

SŁOWACKA AGENCJA
BIZNESOWA

W odniesieniu do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na Łotwie,

SŁOWACKA

AGENCJA

BIZNESOWA

(SBA)

TO

NAJSTARSZA

Ministerstwo jest odpowiedzialne za wdrażanie tych programów i administrowanie nimi

SPECJALISTYCZNA, KLUCZOWA ORGANIZACJA WSPARCIA MAŁYCH

w kraju. Znajduje się w nim między innymi Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) NA SŁOWACJI, UTWORZONA

programu współpracy transgranicznej Interreg VA Łotwa-Litwa - instrumentu polityki

W 1993 R.

mającego na celu przyczynianie się do zrównoważonego i spójnego rozwoju społecznogospodarczego regionów objętych Programem, poprzez pomoc w uczynieniu ich

Jest to wyjątkowa platforma sektora publicznego i prywatnego, która od ponad 25 lat

bardziej konkurencyjnymi i atrakcyjnymi do życia, pracy i odwiedzania.

wspiera rozwój i wzrost słowackich MŚP.

Misją SBA jest:
•

Wspieranie MŚP na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

•

Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla MŚP zgodnie z zasadami Small
Business Act.

•

Poprawa konkurencyjności MŚP na jednolitym rynku UE i poza nią.

SBA zatrudnia obecnie ponad 250 pracowników zlokalizowanych w ośmiu regionach
geograficznych Słowacji i realizuje dwa kluczowe projekty krajowe mające na celu
wsparcie MŚP i osób niebędących przedsiębiorcami: Krajowe Centrum Biznesu - Region
Bratysławy (dla regionu stołecznego) oraz National Business Centre w innych regionach
(dla siedmiu samorządowych regionów poza Bratysławą).
Centra te służą jako punkty kompleksowej obsługi dla MŚP, zapewniając kompleksowe,
systematyczne wsparcie i doradztwo ekspertów w formie działań grupowych, takich jak
seminaria, warsztaty, fora dyskusyjne itp. A także krótko i długoterminowe indywidualne
wsparcie mentorskie dla MŚP i dla osób niebędących przedsiębiorcami. W ten sposób
SBA utrzymuje grupę ekspertów, mentorów, a także kontakty i porozumienia z różnymi
lokalnymi i międzynarodowymi interesariuszami zajmującymi się kwestiami wsparcia

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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biznesowego. Centra dają również MŚP możliwość odwiedzenia międzynarodowych
targów.
W centrum w Bratysławie SBA prowadzi inkubator przedsiębiorczości dla start-upów,
a także punkt kreatywny - zapewniający dostęp do nowych technologii - zwiększający
kreatywność, umożliwiający dzielenie się wiedzą, sprawdzone procedury i dostarczenie

RZESZOWSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO
S.A.

dalszych zasobów na kreatywne pomysły dla szerokiej grupy docelowej i inspirujące

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO (RARR) JEST

przedsiębiorców. SBA jest również partnerem w ramach ogólnopolskiego projektu

PUBLICZNĄ INSTYTUCJĄ NON PROFIT, POWOŁANĄ W 1993 R. PRZEZ

Internationalization of SME, którego celem jest wspieranie MSP w wejściu na rynki

SAMORZĄD REGIONU PODKARPACKIEGO.

międzynarodowe.
Ponadto SBA prowadzi również unikalne działania badawcze związane ze wsparciem

Jest jedną z kluczowych regionalnych instytucji w Polsce wspierających rozwój społeczny,

MŚP i otoczeniem biznesowym. W ramach tych działań analityczno-badawczych SBA

gospodarczy i technologiczny województwa podkarpackiego, a poprzez realizację

prowadzi Centrum Lepszych Regulacji, którego misją jest zmniejszanie obciążeń

szeregu inicjatyw i projektów wnosi istotny wkład w rozwój krajowy i międzynarodowy w

regulacyjnych dla przedsiębiorstw oraz promocja sprzyjającego otoczenia biznesowego

tych obszarach. Celem RARR jest wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, tworzenie

na Słowacji.

i stymulowanie potencjału gospodarczego regionu oraz pomoc w promocji Podkarpacia

Oprócz tych działań SBA oferuje również usługi finansowe, a dzięki trwającemu

jako regionu nowoczesnego i innowacyjnego. Oprócz działań związanych z rozwojem

programowi mikrokredytów SBA i jego kapitałowi wysokiego ryzyka, małym

biznesu RARR zarządza również Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym

przedsiębiorstwom można zapewnić dostęp do finansowania za pomocą dostępnych

AEROPOLIS, Akademickim Preinkubatorem dla studentów, absolwentów i doktorantów

mikropożyczek do 50 000 EUR na korzystniejszych warunkach niż w bankach

oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

komercyjnych.

RARR S.A. ma duże doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu projektami regionalnymi,

Wreszcie, SBA jest również bardzo aktywny w projektach międzynarodowych w ramach

krajowymi, transgranicznymi i międzynarodowymi. Od 2007 roku RARR aktywnie

różnych programów unijnych, takich jak Interreg (Europa Środkowa, Dunaj - Program

angażuje się w tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych oraz wspieranie już

Transnarodowy, Interreg Europa, Interreg A Słowacja - Austria i Słowacja - Węgry),

istniejących na terenie województwa podkarpackiego. Od 2015 roku Rzeszowska

Horizon2020, Erasmus + i COSME w obszarach wsparcia MŚP, wsparcia start-upów,

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest oficjalną Regionalną Instytucją Wsparcia

wsparcia innowacji, klastrów, gospodarki o obiegu zamkniętym, przedsiębiorczości

Ekonomii Społecznej na Podkarpaciu, posiadającą akredytację AKSES - oficjalny system

społecznej, serwityzacji i innych. Jako członek European Enterprise Network,

akredytacji i standardów funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną

międzynarodowej sieci w całej UE i poza nią, SBA pomaga również małym firmom w

w Polsce.

maksymalnym wykorzystaniu europejskiego rynku.

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

UNIWERSYTET ŁOTEWSKI
UNIWERSYTET ŁOTEWSKI (LU) JEST UNIWERSYTETEM PUBLICZNYM
I GŁÓWNYM OŚRODKIEM AKADEMICKIM NA ŁOTWIE.

POSIADA

13 WYDZIAŁÓW ORAZ PONAD 20 INSTYTUTÓW I CENTRÓW
BADAWCZYCH, TAKICH JAK CENTRUM INNOWACJI MICROSOFT,
INKUBATOR BIZNESU ORAZ CENTRUM BADAŃ EUROPEJSKICH I
PRZEJŚCIOWYCH (LU CETS), KTÓRE WSPIERA PROJEKT BRESE JAKO
PARTNER DORADCZY.

Euregio Rhine-Waal
Ministerstwo Ochrony Środowiska
I Rozwoju Regionalnego Łotwy

Uniwersytet Łotewski do tej pory uczestniczył w ponad 400 projektach finansowanych
przez Unię Europejską w dziedzinie transgranicznej współpracy badawczej, współpracy
międzyregionalnej, współpracy w zakresie obronności i bezpieczeństwa, systemów
innowacji, zmian klimatycznych, badań migracji, rozwoju infrastruktury, zatrudnienia,
polityki społecznej i rynku pracy, równości płci, stosunków międzynarodowych i handlu,
promocji MŚP i innych. Uniwersytet prowadzi wymianę wiedzy i jest członkiem kilku
sieci rozpowszechniania na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

LU CETS jest jednostką podrzędną Uniwersytetowi. Ma na celu promowanie działalności
badawczej w dziedzinie integracji europejskiej, współpracy ponadnarodowej i
międzyregionalnej UE, stosunków międzynarodowych z krajami spoza UE oraz innych

Słowacka Agencja Biznesowa

dziedzin związanych z Łotwą i UE. Ponadto CETS ułatwia działania interdyscyplinarne

Uniwersytet Łotewski

i multidyscyplinarne oraz wspiera badania akademickie i stosowane poprzez rozwój
sieci badawczych z odpowiednimi interesariuszami, instytucjami publicznymi,
ministerstwami i organizacjami międzynarodowymi. Aby osiągnąć swoje cele, CETS
aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach i pracach badawczych.

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

ZAANGAŻUJ SIĘ.

ZAANGAŻUJ SIĘ!
PROJEKTEM
PODNOSIĆ

BRESE

CHCEMY

ŚWIADOMOŚĆ

I

NIE

TYLKO

POPRAWIĆ

USUNĄĆ

SYSTEMY

BARIERY,
WSPARCIA

BIZNESOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, ALE CHCEMY
RÓWNIEŻ BRAĆ UDZIAŁ W ROWOJU POLITYKI REGIONALNEJ.
ABY

OSIĄGNĄĆ

TEN

CEL,

POTRZEBUJEMY

TWOJEGO

ZAANGAŻOWANIA!
Jako lokalny interesariusz projektu BRESE w swoim regionie masz możliwość
zaangażowania się w projekt, jego działania i postęp. Raz na semestr wszyscy lokalni
interesariusze zbierają się w swoim regionie, aby omówić wnioski wyciągnięte z
projektu BRESE, potencjalne dobre praktyki dla regionu i dalsze kroki. Ponadto
lokalni interesariusze mogą również uzyskać możliwość uczestniczenia w spotkaniach
międzyregionalnych projektu i wizytach w terenie odbywających się raz na semestr
w jednym z regionów partnerskich biorących udział w realizacji projektu BRESE - lub,
ze względu na obecną sytuację, w której fizyczne spotkania nie są możliwe, online.
Podczas tych wizyt lokalni interesariusze mogą z pierwszej ręki zapoznać się z dobrymi
praktykami, innowacyjnymi podejściami i istniejącymi instrumentami politycznymi w
innych regionach europejskich oraz wymienić pomysły i doświadczenia z partnerami.
Tym samym lokalni interesariusze z każdego regionu odgrywają kluczową rolę w
kształtowaniu projektu BRESE i jego sukcesie!

Czy jesteś zainteresowany udziałem w działaniach projektu BRESE jako lokalny
interesariusz? Chcesz współpracować z nami przy ulepszaniu polityki regionalnej dla
przedsiębiorstw społecznych? Czy masz jakieś pomysły i zalecenia, jak lepiej wspierać
przedsiębiorstwa społeczne w przyszłości? Proszę nas poinformować!
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Nie wahaj się i skontaktuj się z partnerem projektu BRESE w Twoim regionie! Odwiedź
naszą stronę internetową BRESE, Facebook i Twitter, aby uzyskać najnowsze informacje
na temat działań i wyników projektu.

Z niecierpliwością czekamy na Twój wkład, który pomoże nam w pełni wykorzystać
potencjał projektu BRESE!

ANALIZY REGIONALNE
Każdy partner projektu BRESE przeprowadził analizę przedsiębiorstw społecznych w
swoim regionie. Analizy te stanowią podstawę ilościową naszego projektu i są wyjątkowe
w tym sensie, że analizy na ten temat na poziomie transgranicznym lub regionalnym
jeszcze nie istnieją. Wszystkie analizy są publikowane na naszej stronie internetowej
projektu. Sprawdź je, aby uzyskać unikalny wgląd w transgraniczne i regionalne dane
dotyczące przedsiębiorczości społecznej.

WWW.INTERREGEUROPE.EU/BRESE/LIBRARY
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Znajdź nas:
www.interregeurope.eu/brese
@BRESEproject
@BresEproject
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