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Republika Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo, partnerskimi državami in 

organizacijami vas z veseljem vabi k aktivnem sodelovanju na regionalni konferenci: 

JVE2: RAZVOJ SOCIALNE EKONOMIJE V JUGOVZHODNI 

EVROPI 

24. – 25. april 2017 

Kongresni center Brdo, Ljubljana – Slovenija 
 

Poglavitni namen konference je spodbujanje socialnih podjetij Jugovzhodne Evrope (JVE) sledečih držav: 
Slovenije, Hrvaške, Grčije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Kosova, Nekdanje jugoslovanske 
republike Makedonije, Albanije, Romunije in Bolgarije. Takšno sodelovanje zagotavlja platformo za razvoj 
socialnih podjetij v Jugovzhodni Evropi, kjer lahko pride do izmenjave tako zasebnih kot javnih izkušenj ter 
do izmenjave kontaktov in skupne regionalne strategije. 
 
Edinstven dogodek se bo ukvarjal s sledečimi horizontalnimi vprašanji: 

- Spodbujanje evropskih vrednot preko partnerstev in socialne ekonomije; 
- Spodbujanje socialne vključenosti in ustvarjanja delovnih mest preko partnerstev in socialne 

ekonomije; 
- Spodbujanje vzpostavitve regionalnih mrež od spodaj navzgor v okviru programov razvojnega 

sodelovanja in IPA v primeru držav kandidatk in evropskih virov financiranja - predvsem, kako bolje 
uporabiti Evropske strukturne in investicijske sklade za razvoj socialnega podjetništva in socialne 
ekonomije kot celote. 

 
Konferenca bo delovala na dveh ravneh, od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor: najprej z ustvarjanjem in 
razvojem sinergij med državami, lokalnimi organi in akterji socialne ekonomije; nato s spodbujanjem 
socialnih podjetij, konkretno z ugotavljanjem in predvidevanjem njihovih potreb na ravni političnih 
odločevalcev. Končni cilj konference je oblikovati srednjeročni načrt spodbujanja ekonomije socialnih 
podjetij v Jugovzhodni Evropi. Udeležba na konferenci je brezplačna, prijavite se lahko preko povezave 
TUKAJ. 
 
Prijave so odprte do 15. aprila 2017. Pridobite si svojo brezplačno vstopnico!  
Konferenca bo potekala na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj. Priporočamo rezervacijo hotela v 
Ljubljani, saj bo od tam poskrbljeno za organiziran brezplačni konferenčni avtobusni prevoz in družabne 
dogodke. 

Dobrodošli! 

Tadej Slapnik  

Državni Sekretar 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiRrNDWVa5GnkzuWssKppy_7-qszh604IZeNYmn5outn_Z9g/viewform


                                                                          
 

  

     

 

"The project "Additional support to the Governance of the EUSAIR- Facility Point Plus" has received funding from the European Union"  

"Strategic project »FACILITY POINT – Supporting the governance of the EUSAIR« is funded under the INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme 2014-2020  

by the European Regional Development Fund (ERDF), the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) and national funds"  

 

 

Osnutek programa 

1. DAN – 24.4.2017 

 

► 9.00 - 10.00  Registracija in jutranja kava 

► 10.00 - 10.10 Uvodni nagovori 

► 10.10 - 10.50  Pozdravni nagovori 

► 10.50 - 11.20 Razvoj socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi: trenutno stanje  

► 11.20 - 11.40  Odmor  

► 11.40 - 13.10 Okrogla miza: Socialna vključenost in aktivnost, aktivno državljanstvo  – 

ustvarjanje lokalnih delovnih mest / Vprašanja in odgovori 

► 13.10 - 14.00  Kosilo 

► 14.00 - 16.30 Inštitut EIB, razprave v delovnih skupinah: Socialne inovacije – od inovativne 

ideje do zagona poslovnega modela (krepitev prenosa znanja med državami 

JVE)  

• Startups (inovativni podjetniški modeli): socialna podjetja, zadruge, drugo 

• Podporna okolja (od izmenjave idej k delu v poslovnih inkubatorjih)  

• Prenos znanja: kako spremeniti idejo v produkt/storitev s socialnim 
vplivom  

• Dostop do trga socialnega podjetništva: trajnostno financiranje preko različnih 
finančnih instrumentov (investicijski učinek sredstev, zadruge za etično 
financiranje, zasebni vlagatelji, financiranje EU, razvoj mednarodnega 
sodelovanja) 

► 16.30 - 17.00  Odmor  

► 17.00 - 17.30 Predstavitev Družbenega vpliva naložb za migrante – SIMI projekt   

► 17.30 – 19.00 Delavnica 1: Nadgradnja SIMI projekta 

► 17.30 – 19.00 Delavnica 2: Pravna podlaga za socialno podjetništvo – prenos prakse: Mreža 

socialnega podjetništva  

► 20.00  Organiziran prevoz v Ljubljano in večer v lastni režiji 
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2. DAN – 25.4.2017 

 

► 8.30 - 9.00  Mreženje ob jutranji kavi 

► 9.00 - 09.10  Uvodni nagovor 

► 9.10 - 9.25           Rezultati delovne skupine za nadgradnjo SIMI projekta   

► 9.25 - 10.30  Okrogla miza: Specifike sektorja, dobre prakse sodelovanja in razvoja v JVE / 

Vprašanja in odgovori 

► 10.30 - 12.00  Delovna skupina za institucionalna vprašanja. Partnerstva in inovativni načini 

sodelovanja – krepitev zmogljivosti  

► 12.00 - 12.15  Odmor 

► 12.15 - 13.15 Okrogla miza: Vzpostavitev srednjeročnega načrta za spodbujanje socialnega 

podjetništva v Jugovzhodni Evropi + ključni napotki  

► 13.15 - 13.30  Zaključki 

► 13.30 - 14.30  Kosilo 

► 16.00 – 19.00 Ogled socialnih podjetij v Ljubljani 

 

Vzporedni dogodek obeh dni: Sejem socialnih podjetij. 

 

 


