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STRATEŠKI PROJEKT VLADE RS

STRATEŠKI PROJEKT VLADE RS: Projekt št. 9:
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,
zadružništva in ekonomske demokracije
Podporni programi spodbujanja socialnega
podjetništva:
- Podpora MSP v okviru 3. prednostne osi OP EKP
(podpora socialnim podjetjem - MGRT)
- Podpora v okviru 9. prednostne osi – socialna
vključenost (socialno podjetništvo v navezavi na
CLLD)
Horizontalna podpora kooperativam za rast in delovna
mesta – tako za uveljavljene turistične destinacije,
kot za razvoj zalednih in oddaljenih območij

POLITIKA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

a) Finančne spodbude:
- finančni ukrepi, ki prispevajo k spodbujanju socialnih
podjetij in zadrug (kooperativ) z opredelitvijo celovitega
pristopa k nastanku, razvoju in rasti socialnih podjetij ter
krepitvi podpornega okolja za njihovo delovanje.
b) Nefinančne spodbude se izražajo zlasti v prilagoditvi
sistemske zakonodaje
- ZJN
- Direktiva o izvajanju storitev v splošnem gospodarskem
interesu

Ukrep socialnega podjetništva na MGRT
Finančne spodbude: so namenjene podpori socialnim podjetjem in
zadrugam s statusom socialnega podjetja v vseh fazah njihovega
življenjskega cikla, in sicer v obliki
•

Subvencij za start-up fazo oziroma zagonsko fazo, kjer bo pomembna
predvsem ustreznost priprave poslovnega načrta, inovativnost, tržna
naravnanost ter skladnost z načeli socialnega podjetništva in zadružništva.
Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša največ do 1.907.824,86 EUR,
od tega

•

za sklop A: zagonsko fazo socialnih podjetij ali podjemov obstoječih
socialnih podjetij 1.362.765,41 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna
Slovenija 953.935,79 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
408.829,62 EUR,

•

za sklop B: zagonsko fazo mladinskih zadrug 545.076,55 EUR, od tega za
Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 381.553,56 EUR in za Kohezijsko
regijo Zahodna Slovenija 163.522,99 EUR.

Konkretnejši razpisi
2. Povratnih oblik pomoči (mikrofinanciranje) za fazo rasti in razvoja
socialnih podjetij:
medtem ko oblike in načina mikrofinanciranja iz naslova sredstev iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj še ne moremo natančno opredeliti,
saj oblika in način izvajanja še nista znana, v tem trenutku razpolagamo z
12 mio EUR sredstev za mikrokredite.
Cilj: s temi sredstvi je mogoče podpreti 600 socialnih podjetij in zadrug v letu
2016, predvidena višina mikrokredita je največ 25.000 EUR.

4. Subvencij za mentorske sheme za socialna podjetja
Vsebina: mentoriranje v t. i. predinkubacijski fazi, v inkubacijski fazi in v fazi
vstopa na trg.
Poseben sklop: spodbujanje podjetnosti pri mladih za vstop v podjetništvo (v
višini 400.000 EUR pri prvem razpisu za obdobje 2016 – 2018.

Nefinančni ukrepi
Nefinančne oblike podpore s posrednim finančnim vplivom:
1.Iz naslova novele Zakona o javnem naročanju:
-Ugodnejši pogoji za socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino (vključno z
zadrugami) z vidika prednostne obravnave teh podjetij v primeru postopkov javnega
naročanja ter tudi z vidika zmanjšanja zahtevnosti po letnem prihodku posameznih
podjetij za kandidiranje na javnih razpisih v postopkih javnega naročanja;
-Pridržana javna naročila:
2. Iz naslova Evropske Direktive o storitvah v splošnem gospodarskem interesu:
-Kjer je posebnega pomena “odgovorno upravljanje s skupnim premoženjem”;
-Kjer je treba poiskati način izvajanja aktivnosti zunaj “tradicionalnih upravljalskih”
struktur,
-Kjer se prav zaradi neravnotežja med ponudbo in povpraševanjem po posameznih
storitvah v splošnem gospodarskem interesu (trenutno na ključnih področjih socialnih
zadev, zdravstva in šolstva, vendar pa Direktiva širi področja tudi na druge oblike
aktivacije), pojavlja vrzel, ki jo učinkoviteje zapolnijo socialna podjetja in zadruge
oziroma skupnosti (skupine prebivalcev)

CLLD – del ESRR - ukrepi
Ukrepi, ki so predvideni v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, so
naslednji:
Ustvarjanje delovnih mest:
•Ukrep 1: Spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih
partnerstev: turistične kooperative kot poslovni model skupnostne aktivacije
od spodaj navzgor (vzpostavitev formalnih in neformalnih mrež za
spodbujanje predvsem socialnega podjetništva, razvoj ponudbe lokalnih
proizvodov in storitev, aktivnosti za oživljanje vaških in mestnih jeder,
navezava na druge podporne storitve, ki se prav tako lahko organizirajo kot
kooperative ipd).
Večja vključenost ranljivih skupin:
•Ukrep 2: Krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje
socialne vključenosti: (npr. turistične kooperative kot inovativna partnerstva
za oblikovanje mreže storitev za starostnike in spodbujanje ukrepov
aktivnega staranja, ipd).

CLLD – del ESRR - ukrepi
•

Ukrep 3: Povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje
revščine: turistične kooperative s področja izkoriščanja stanovanjskih kapacitet
poslovni modeli Air bnb etc).

Varstvo okolja in ohranjanje narave
• Ukrep 4: Izboljšanje stanja okolja: storitve v splošnem gospodarskem interesu:
od osnovne infrastrukture (dobava energije in vode, transportnih in poštnih
storitev, ravnanje z odpadki), ki prispevako k trajnostnem ekonomskem in
socialnem razvojuter prispevajo k zadovoljitvi osnovnih potreb, socialne
vključenosti gospodarski rasti in varovanju okolja.
Gre za spodbujanje
skupnostnih oblik za podporo aktivnostim za izboljšanje stanja okolja,
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, podpora ustanavljanju nizko-ogljičnih
skupnosti in skupnosti brez odpadkov (energetske kooperative, turistične
kooperative, transportne kooperative za pospeševanje urbane trajnostne
mobilnosti in energetske učinkovitosti, izobraževanje, usposabljanja in dvig
osveščenosti lokalnega prebivalstva, ustvarjanje zelenih delovnih mest ipd).

Hvala za pozornost!
Mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
Nena.Dokuzov@gov.si

