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1. 
Ta smernica je eden od rezultatov projekta ASIS – Alpska strategija družbene-
ga inoviranja in je podprt z evropskim programom Interreg Alpine Space.

Njegov glavni cilj je spodbujati novo vizijo socialnih inovacij s povečanjem 
znanja, spreminjanjem vedenja in vplivanjem na odnos v alpskih vesoljskih 
regijah. Eden od ciljev je tudi razviti nov pristop k inovacijam, ki ustreza speci-
fičnim gospodarskim in družbenim izzivom, s katerimi se sooča vsako alpsko 
območje, in povečati sodelovanje med ozemlji in akterji socialnih inovacij. Ne-
nazadnje, projekt ASIS namerava opredeliti, katero strategijo bi bilo mogoče 
izvajati na območju Alp za boljšo podporo in spodbujanje socialnih inovacij.

Komu je namenjena?

Glavni namen smernice

Ta smernica je napisana predvsem za javne organe, ki začnejo sodelovati na 
področju socialnih inovacijam in še nimajo veliko izkušenj s projekti SI.

Namen smernice je pomagati javnim oblastem pri pripravi in   uporabi projekta 
Socialne inovacije v sodelovanju s partnerji iz drugih alpskih regij.

O tej smernici



ASIS - SMERNICA za izvajanje sodelovanja za socialne inovacije – June 2020 4

Veliko slišimo o socialnih inovacijah. Kaj pa to pravzaprav pomeni?

Socialna inovacija je inovacija, ki vključuje nove ideje, nove prakse in nove iz-
delke, «ki so družbeno pomembni predpisi o dejavnostih in postopkih, ki odsto-
pajo od prej znane sheme» (Gillward, 2000).

Če so torej inovacije marginalne in deviantne narave, jih je treba institucionali-
zirati in razširjati po celotni družbi.

Inovacija se šteje za družbeno, ker je njen predmet in njen namen družben. 
Namen socialnih inovacij je izboljšanje obstoječih odzivov in reševanje social-
nih problemov, ki niso bili rešeni na gospodarski ali javni ravni.

Inovacija se šteje za družbeno, ker ustvarja novo sodelovanje med akterji in 
celo sodelovanje novih akterjev, na primer državljanov.

Posledično so socialne inovacije v skladu z novim okvirom ukrepov za ja-
vne organe (na vseh regionalnih ravneh) in tržne deležnike. V tem smislu za 
javno zainteresirano stran predstavlja nove metode delovanja, ki temeljijo na 
javno-zasebnih partnerstvih, v katerih se za zasebni del štejejo vsi nejavni ak-
terji, bodisi tradicionalna podjetja bodisi socialna podjetja in nepridobitne or-
ganizacije.

Namesto o »Socialni inovaciji« bi morali resnično govoriti o »Družbeni ino-
vaciji«, saj se SI ne ukvarja samo s socialnimi izzivi, temveč z vsemi izzivi v 
družbi.

Več o tem, kaj so socialne inovacije, lahko izveste v drugem izobraževanju, ki ga 
izvaja projekt ASIS:
https://socialinnovationstrategy.eu/training-1-a-common-vision-of-social-in-
novation-in-the-alpine-space/

2. Kaj je socialna inovacija?

https://socialinnovationstrategy.eu/training-1-a-common-vision-of-social-innovation-in-the-alpine-space/
https://socialinnovationstrategy.eu/training-1-a-common-vision-of-social-innovation-in-the-alpine-space/
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3.
Na podlagi raziskovalnega dela v projektu ASIS so projektni partnerji opredelili 
tri glavne izzive na območju Alp.

1. Spopadanje z odseljevanjem prebivalstva na podeželskih in gorskih 
območjih ter degradacija urbanega okolja,
2. spopadanje z brezposelnostjo,
3. soočanje s pomanjkanjem zdravstvenih in socialnih storitev.

Obstaja še ena ključna tema, ki vpliva na vse našteto. To so podnebne 
spremembe. Učinki podnebnih sprememb pomembno vplivajo na urbano, 
podeželsko in gorsko okolje. Številni gospodarski sektorji so neposredno odvisni 
od podnebnih razmer. Kmetijstvo, gozdarstvo, zimski turizem, zdravstvo se 
morajo spoprijeti z negativnimi vplivi. Prizadete so tudi glavne javne službe, 
kot so dobavitelji energije in vode. Podnebne spremembe bodo imele 
posledice glede razpoložljivosti osnovnih naravnih virov (voda, zemlja). Močno 
bodo vplivale na kmetijstvo in industrijsko proizvodnjo nekaterih območij, 
na razširjeno in pospešeno upadanje biotske raznovrstnosti in posledično 
zmanjšanje zmožnosti spopadanja s posledicami izjemnih naravnih nesreč.

Podnebne 
spremembe

Spopadanje z odseljevanjem prebivals-
tva na podeželskih in gorskih območjih 
ter degradacija urbanega okolja,

spopadanje z brezposelnostjo,

soočanje s pomanjkanjem zdravstve-
nih in socialnih storitev.

Trije ključni izzivi
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4. 
Težko je vedeti, ali je nekaj socialna inovacija ali ne. Če povzamemo zgornje 
opredelitve, socialna inovacija:

• odgovarja na družbene potrebe ali družbene izzive na vašem območju ne 
glede na naravo inovacije (tehnologija, storitve, nova uporaba itd.),

• uporablja pristopa sodelovanja, ki vključuje upravičence, uporabnike in 
prizadete deležnike,

• ima pozitiven, trajnosten in merljiv učinek.

Spodnjo sliko lahko uporabite za ugotavljanje, ali je ideja, projekt, izdelek, 
storitev, pobuda ali kaj drugega socialna novost ali ne.

Vključenost

Visoka raven sodelovanja 

Visoki družbe-
ni rezultati 

Nizki družbeni 
rezultati 

Nizka stopnja sodelovanja 

SOCIALNA 
INOVACIJA

NI SOCIALNE 
INOVACIJE 

Sodelovanje

Informacije 

Opolnomočenje

Posvetovanje 

Kako prepoznati socialne inovacije na vašem 
območju

Image source: ASIS – Report on new Alpine Space Program Social
Innovation Vision: https://socialinnovationstrategy.eu/SIDefinition

https://socialinnovationstrategy.eu/news-test-4/
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5.

Je sodelovanje sploh potrebno?
Za izvajanje nekaterih projektov sodelovanje ni potrebno. Prvi korak pomeni 

opredelitev posebnih izzivov v vaši regiji. Analizirajte, ali imajo sosednje regije 

ali regije, s katerimi želite sodelovati, podobne izzive. Če jih imajo, lahko s 

sodelovanjem naredite eno od dveh stvari: 

• rešujete izzive skupaj in tako prihranite sredstva ali 

• prenašate primere najboljših praks, v kolikor so izziv že uspešno rešile.

Koristi sodelovanja
Zapletenost naše današnje družbe, zaradi same narave gospodarskih, 
družbenih, okoljskih in zdaj zdravstvenih težav pa tudi njihove stopnje nujnosti 
in močne medsebojne povezanosti, skoraj nedvomno zahteva usklajevanje 
vseh sil za iskanje in izvajanje prilagojene rešitve. Ta sistemska in zapletena 
situacija, s katero se še nikoli nismo soočali, zahteva drugačne odgovore kot 
tiste, ki smo jih uporabljali do zdaj. Kot je rekel Albert Einstein: «Težave ne 
moreš rešiti z enakim načinom razmišljanja, ki je povzročil težavo.»

Če so javni akterji v preteklosti prepoznani kot poroki splošnega interesa, tudi 
mnogi «zasebni» akterji dejavno in učinkovito sodelujejo v družbeni koristnosti 
in prehodnosti družb, ne glede na to ali so organizirani v združenja, zadruge, 
podjetja ali pa samo državljani.
Danes je napočil čas, da ta dva pola zbližamo, vzpostavimo odnos zaupanja in 
spletemo pragmatično sodelovanje. Zbliževanje teh dveh svetov je resničen 
izziv, saj sta že dolgo oddaljena in drug do drugega zelo nezaupljiva.

Če ovire prihajajo z vseh strani, imajo javni akterji zaradi svojih pravnih 
pristojnosti in sredstev v svojih rokah pristojnost za pospešitev tega zbliževanja.  
Čeprav so mnogi že začeli s pravo notranjo preobrazbo svojih praks (javne 
inovacije), bo glede ozemeljske razsežnosti preoblikovanja potrebno še veliko 
narediti, preden bo notranja preobrazba javne službe prinesla spremembe v 
samo jedro teritorialnih ekosistemov akterjev.

Ne samo zaradi potrebe po drugačnem, bolj pragmatičnem in kolektivnem 
načinu dela, ampak tudi zato, da bi se odzvali na vse večje nezaupanje 
državljanov do javnih institucij, so javni akterji – in akterji na splošno – na 
poti, da se resnično lotijo spremembe paradigme, sistema vrednot in stališč. 
Vrednote »starega sveta« se postopoma vedno bolj premikajo v smeri «CO» 
načel: kolektiv, kohezija, sodelovanje, sokonstrukcija in soodgovornost.

Kako izvajati sodelovanje med alpskimi regijami, 
da bi odgovorili na izzive, povezane s socialnimi 
inovacijami
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V JAVNEM SEKTORJU IN EKOSISTEMU AKTERJEV

Silos in specializacija Transverzalnost in sistemska vizija

Navade in postopki Prilagodljivost in okretnost

Začnite šele, ko ste prepričani in 
pripravljeni

Pravica do eksperimentiranja

Običajno oblikovanje politike in 
izvajanje ukrepov z vrha 

Oblikovanje storitev in politik na 
podlagi potreb, uporabe in priča-
kovanj uporabnikov javnih storitev

Od zgoraj navzdol Od spodaj navzgor

Visoka drža/avtoriteta Ponižnost in dostopnost

Moč odločanja oblasti in izvoljenega 
predstavnika

Usklajene in skupne odločitve – 
posvetovalne odločitve

Odgovornost javnih zavodov Opolnomočenje uporabnikov in 
državljanov ter soodgovornost

Javna služba je edini porok splošnega 
interesa

Odziv na zapletenost teritorialne 
in družbene resničnosti zahteva 
kolektivno ukrepanje in sodelovan-
je med več akterji.

Tekmovanje Sodelovanje

Odnosi med vlagatelji in financerji Kolaboracija in vzajemnost

Konkurenca/nasprotovanje Komplementarnost
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Kaj potrebujete za začetek sodelovanja?

1. Dobro premišljena ideja o projektu sodelovanja
Že samo osnutek ideje je za začetek v redu, če pa želite, da vaš potencialni 
partner razume, kaj je vaš izziv, kako se ga želite spoprijeti in kakšna je lahko 
njihova vloga pri tem, mu morate predstaviti jasen predlog projekta. Idealno 
bi bilo, če bi svojo idejo o projektu podrobno opredelili do te mere, da bi iz nje 
lahko izdelali projektni predlog, hkrati pa bi bil odprt za vloge in spremembe 
partnerjev.
Ena najpomembnejših stvari je določitev, kakšno znanje, spretnosti ali 
izkušnje potrebujete od partnerja, ki ga iščete.

2. Opredelitev programa ali sheme financiranja
Za svoj projekt morate izbrati pravi program ali shemo financiranja. Vsak 
program ima svoje posebnosti in pravila tudi glede partnerjev, ki v projektu 
lahko sodelujejo. Po izbiri programa ali sheme financiranja, ki je v skladu z 
idejo vašega projekta ter njegovimi cilji in rezultati, morate projektno idejo 
prilagoditi programu.

3. Osnutek proračuna
Poznati morate (zase in za potencialne partnerje) obseg proračuna, ki ga 
predvidevate in vrste stroškov, ki jih bo vključeval. Za načrtovanje projekta 
morate oceniti proračun. Da se to pripravi, je potrebno nekaj dela – pridobite 
ponudbe za storitve ali blago, ki ga nameravate vključiti v projekt, ocenite 
število potrebnih delovnih ur ali dni in druge morebitne stroške ter pripravite 
proračun. Ni nujno, da gre za kaj podrobnega – preprosta Excelova tabela z 
vsemi navedenimi stroški.

4. Časovni okvir
Ocenite, kako dolgo bo trajal vaš projekt oz. vaše sodelovanje – 6 mesecev, 
leto, tri leta? Za časovni okvir je pomembno, da vanj vključite vse naloge, ki 
jih želite opraviti, in ustrezno načrtujete proračun. Bolj zapleten projekt bo 
verjetno trajal dlje in bo morda zahteval več sredstev.

5. Iskanje partnerjev
Po izvedbi vseh zgornjih korakov začnete iskati partnerje. Pri tem ste lahko 
samozavestni: zdaj ste pripravljeni pisati projektni predlog za svoj projekt in 
razpravljati o sodelovanju.

NASVET
Svojo idejo ali projekt o socialnih inovacijah lahko preizkusite z ASIS orodjem 
za ocenjevanje, ki je brezplačno na voljo tukaj: https://socialinnovationstrate-
gy.eu/evaluation-tool/

https://socialinnovationstrategy.eu/category/evaluation-tool/
https://socialinnovationstrategy.eu/category/evaluation-tool/
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Kako najti partnerje za sodelovanje

Jedro socialnih inovacij predstavlja sodelovanje med različnimi skupinami in 
deležniki. Če ni sodelovanja in vključenosti ljudi, se stvar ne šteje za socialno 
inovacijo.

Iščite partnerje, ki imajo z vami skupne točke. Morda imate podoben izziv, s 
katerim se želite spoprijeti, ali pa sta v tem že napredovali in želite svoje izkušnje 
prenesti v svojo regijo. Morda želite razviti nov pristop in za njegovo uresničitev 
potrebujete partnerja z določenimi veščinami. Kakor koli že, pomisliti morate, 
kdo bi bil lahko vaš potencialni partner.

Območje Alp je še posebej primerno za vzpostavljanje sodelovanja. Države, ki 

so del alpskega območja, so:

• Avstrija,

• Lihtenštajn,

• Švica,

• Slovenija,

• Francija (del države),

• Nemčija (del države),

• Italija (del države).

Eden najboljših načinov iskanja bodočih projektnih partnerjev je mreženje 
na medregionalnih dogodkih in srečanjih, ki se pogosto odvijajo v obmejnih 
regijah. Ne glede na program lahko poiščete primerne partnerje in razpravljate 
o morebitnih idejah za sodelovanje – zelo verjetno tudi drugi udeleženci za 
svoje projektne ideje iščejo partnerje.

Katere vrste partnerjev so za sodelovanje najprimernejše

LEGALNA OBLIKA
V bistvu lahko za partnerje izberete katere pravne subjekte (podjetja, MSP, 
raziskovalne ustanove, nevladne organizacije ali javni organi, v nekaterih 
primerih celo fizične osebe), odvisno od programa, ki ga prijavljate.

SPOSOBNOST IN REFERENCE PARTNERJEV
Sposobnost, znanje, spretnosti in reference partnerjev so pomembnejši od 
njihove pravne oblike. Na podlagi projektne ideje morate izbrati partnerje, 
ki bodo s svojimi podobnimi izkušnjami iz svojih regij  prispevali k ciljem 
in rezultatom projekta ter nadomestili tiste spretnosti in znanja, ki vam 
manjkajo.  
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Orodja za iskanje partnerjev
Partnerja lahko najdete sami – morda se zavedate dobre prakse ali pobude in 

bi se radi povezali z njo. Prvo in najbolj uporabno orodje za iskanje partnerjev 

je lastna mreža partnerjev iz prejšnjih mednarodnih in medregionalnih pro-

jektov.

Če to ne zadostuje, je na voljo še veliko drugih orodij za iskanje partnerjev za 

projekte socialnih inovacij na območju Alp, na primer:

1. Platforma socialne inovacije na območju Alp:
socialinnovationstrategy.eu

2. Programi in projektni dogodki Alpine Space:
www.alpine-space.eu

3. Storitev partnerja Cordis je ena največjih zbirk podatkov partnerskih profilov 
za raziskave in inovacije.
cordis.europa.eu

4. Baza podatkov o priložnostih za sodelovanje mreže Enterprise Europe vkl-
jučuje inovacijske in tehnološke profile mednarodnih podjetij in raziskovalnih 
organizacij – pomaga najti primerne partnerje za dvostransko poslovno, inova-
cijsko in tehnološko sodelovanje.
een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/Profile-
SimpleSearch

5. Keep.eu, zbirka podatkov o projektih in upravičencih do programov čezmej-
nega, meddržavnega in medregionalnega sodelovanja Evropske unije od leta 
2000 do 2020.
keep.eu

6. Socialne platforme, zlasti LinkedIn
linkedin.com

7. Mednarodni dogodki, ki jih obiskujete in se na njih mrežite, ne glede na pro-
gram.

http://socialinnovationstrategy.eu
https://www.alpine-space.eu/
https://cordis.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
https://keep.eu/
http://www.linkedin.com
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Kako financirati sodelovanje
Javni organi imajo različna sredstva za financiranje sodelovanja. Glede na ra-
ven javne oblasti (državne, regionalne, lokalne) so na voljo različna sredstva za 
financiranje projektov sodelovanja. Občina, na primer, lahko manjše projekte 
financira z lastnimi sredstvi, medtem ko bodo večji projekti verjetno potrebo-
vali sofinanciranje iz državnih sredstev ali skladov EU. Ministrstvo pa ima sreds-
tva lahko na voljo ravno za ta namen.

Sredstva EU
Osredotočili se bomo na pridobivanje sredstev EU za vaš projekt o socialnih 
inovacijah. Obstaja več programov, na katere se lahko prijavite, nekatere bomo 
našteli.

POMEMBNO
Obstajajo ločeni pozivi samo za socialne inovacije, vendar se ne omejujte le 
na te. Vaša ideja o socialni inovaciji se lahko uporabi za kateri koli klic, pove-
zan s temo tega razpisa.

Programs Interreg programi – obstaja več programov Interreg, na katere se 
lahko prijavite. Oglejte si seznam vseh tukaj in preverite, kateri so na voljo v 
vaši regiji:  interreg.eu

Vsak program Interreg ima v vsaki državi tudi kontaktno točko, ki vam lahko 
pomaga pri zagonu projekta in iskanju projektnih partnerjev. Seznam držav 
in njihovih nacionalnih kontaktnih točk: interreg.eu/country

Erasmus+ ponuja široko paleto možnosti financiranja, od majhnih do ve-
likih projektov: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

LEADER/CLLD - za manjše do srednje projekte se obrnite na lokalno akcijs-
ko skupino (LAS) glede možnosti sofinanciranja projekta socialnih inovacij 
bodisi s partnerji v vaši LAS, v vaši regiji, državi ali na mednarodni ravni: enrd.
ec.europa.eu/leader-clld_en

Preverite druga razpoložljiva sredstva iz skladov EU v vaši državi/regiji/občini. 
Nekateri med njimi so:

• Evropski socialni sklad:  ec.europa.eu/esf/home.jsp
• Evropski sklad za regionalni razvoj: ec.europa.eu/regional_policy/en/
funding/erdf/
• Horizon Europe: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Preverite spletno stran Evropske komisije, kjer so zbrane vse možnosti fi-
nanciranja: ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/
find-calls-funding-topic_en

https://interreg.eu/
https://interreg.eu/country/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_en
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Primeri sodelovanja
Tu je nekaj primerov projektov sodelovanja na področju socialnih inovacij, ki  

se spopadajo z zelo različnimi izzivi. Tudi proračun, program financiranja in 

številni partnerji so lahko zelo različni.

Na platformi ASIS lahko najdete več primerov najboljših praks socialnih 
inovacij: https://socialinnovationstrategy.eu/training-6-best-practice-exa-
mples-of-social-innovation-in-alpine-space/

Če želite deliti svoje izkušnje, obiščite forum ASIS: https://socialinnovations-
trategy.eu/forums/

Oglejte si tudi pobude SI na spletnem mestu ASIS: https://socialinnovations-

trategy.eu/category/initiatives/

Projekt Nagrada (3plus nagrada)

 Izziv
Izziv, s katerim se je bilo treba spoprijeti, je pomanjkanje vključenosti mladih 
v lokalno skupnost. Vzrok za to je pomanjkanje privlačnih in spodbudnih 
načinov dela z mladimi s strani organizacij, ki nagovarjajo mlade. Mladi se ne 
vključujejo in ne dobijo priložnosti za osebnostno in karierno rast.

 Predlagana rešitev
Ideja je bila razviti novo orodje, nov program, ki bo mlade spodbudil k aktivnosti 
in izkoriščanju priložnosti v njihovem lokalnem okolju. Na podlagi predhodnih 
izkušenj lahko to storimo tako, da ponudimo nagrade za različne vrste nalog: 
postati aktivni državljani, za različne namene opravljati prostovoljna dela, 
realizirati lastne ideje, usposabljanja in izobraževanja (osebna rast), sodelovati 
z mladimi, k sodelovanju pri projektu spodbujati tudi svoje vrstnike.

Uradni okvir teh dejavnosti je spletna (mobilna) aplikacija, kjer udeleženci 
beležijo naloge, ki jih opravljajo, izbirajo zaslužene nagrade in analizirajo svojo 
osebnost, kariero in rast sposobnosti.

 Raven sodelovanja
Čezmejno sodelovanje. 2 organizaciji iz dveh držav: Hrvaška, Slovenija. Obe 
organizaciji sta v preteklosti že sodelovali pri projektih, tako da sta se med 
seboj poznali, kar je stvari pospešilo, saj ni bilo potrebe po medsebojnem 
spoznavanju in spoznavanju njihovega načina dela. Majhno število partnerjev 
je vplivalo na večjo prilagodljivost.

 Shema financiranja
Erasmus+

• Proračun
Majhen projekt, 58.840 EUR

• Časovni okvir
Trajanje 20 mesecev.

mladi-sentjur.si/3plus-nagrada

https://socialinnovationstrategy.eu/training-6-best-practice-examples-of-social-innovation-in-alpine-space/
https://socialinnovationstrategy.eu/training-6-best-practice-examples-of-social-innovation-in-alpine-space/
https://socialinnovationstrategy.eu/forums/
https://socialinnovationstrategy.eu/forums/
https://socialinnovationstrategy.eu/category/initiatives/
https://socialinnovationstrategy.eu/category/initiatives/
https://mladi-sentjur.si/3plus-nagrada/
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IBH-Lab Living Lab Active and Assisted Living

 Izziv
Sposobnost samostojnega življenja in čim daljše bivanje v svojem lastnem 
domu je še posebej dragoceno za invalide in starejše. Vsakodnevne naloge 
lahko kljub pomoči poklicnega skrbnika ali družinskega člana hitro postanejo 
izziv.

Drug izziv so počitnice ali potovanja, kjer se invalidna oseba sooča s številnimi 
ovirami, ki jih mora premagati, da na dopustu lahko uživa.

 Predlagana rešitev
Razviti sistem pomoči za samostojno življenje. Med projektom bodo invalidi in 
starejši ljudje dobili različne izdelke za aktivno in asistirano življenje (AAL), ki jih 
bodo lahko porabljali doma ali v domu za ostarele. V zameno bodo poročali o 
svojih izkušnjah z izdelki. Razvijalci bodo te povratne informacije iz resničnega 
življenja uporabili za nadaljnji razvoj svojih produktov.

Drugi cilj projekta je narediti območje Bodenskega jezera brez ovir. Projektni 
partnerji si prizadevajo zmanjšati čim več ovir za počitniške goste in popotnike, 
ki potrebujejo pomoč, ter povečati njihovo zadovoljstvo in zadovoljstvo njihovih 
negovalcev v Bodenskem jezeru. V okviru projekta bodo hotelske sobe opremili 
s potrebnimi pomožnimi tehnologijami in jih razširili v hotelske žive laboratorije 
(HLL – Hotel Living Labs, Hlls).

 Raven sodelovanja
Čezmejno sodelovanje. 12 organizacij iz 2 držav: Nemčije, Švice. Veliko partnerjev, 
vendar brez jezikovnih ovir, kar je plus.

 Shema financiranja
Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein

• Proračun
Srednji projekt, 439,004 EUR

• Časovni okvir
Trajanje 40 mesecev.

interreg.org/projekte/P1/SZ2/abh068

https://www.interreg.org/projekte/P1/SZ2/abh068


ASIS - SMERNICA za izvajanje sodelovanja za socialne inovacije – June 2020 15

Projekt izkoriščanja potencialov socialnih podjetij SOCIAL 
SEEDS

 Izziv
Socialna ekonomija in podjetništvo v EU rasteta, vendar so politike 
socialnega podjetništva v večini držav članic EU še vedno premalo razvite in 
razdrobljene. Eden od manjkajočih elementov je sposobnost razvrščanja in 
primerjanja regionalnih in lokalnih SE glede na metriko politike za izboljšanje 
konkurenčnosti socialnih podjetij.

 Predlagana rešitev
Oblikovalcem politik zagotoviti diagnostično orodje, ki temelji na dokazih in bo 
povečalo učinkovitost lokalnih in regionalnih ukrepov za spodbujanje rasti in 
zaposlovanja (zlasti za marginalizirane družbene skupine) v socialnih podjetjih 
ter izboljšalo njihove ekosisteme v evropskih mestih in regijah, zato bo razvit 
javni sistem merjenja in označevanja posebej za socialna podjetja.

Oblikovalci politike lahko nato uporabijo ta sistem pri izbiri ukrepov politike 
in učinkovito prispevajo k razvoju sektorja socialnih podjetij (so.p.). Poleg tega 
bodo vsi projektni partnerji razvili regionalne akcijske načrte, ki bodo podlaga 
za nadaljnje dejavnosti in podporo političnim orodjem za socialna podjetja.

 Raven sodelovanja
Mednarodno sodelovanje na ravni EU. Osem partnerjev iz 7 držav; Belgije, 
Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Slovenije, Poljske. Srednje veliko partnerstvo 
zahteva več usklajevanja v fazi prijave in izvedbe projekta.

 Shema financiranja
Interreg Europe

• Proračun
Velik projekt, 1.388.065 EUR

• Časovni okvir
Trajanje 60 mesecev.

interregeurope.eu/socialseeds

https://www.interregeurope.eu/socialseeds/
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DesAlps

 Izziv
Območje Alp je med najbolj inovativnimi regijami EU. Kljub dobrim strukturam 
IKT in visoko inovativnim MSP pa območje ne kaže enakih možnosti za storitve 
in financiranje med mestnimi in gorskimi območji, kjer omejene inovacijske 
storitve in neustrezne naložbe omejujejo rast MSP. Tudi na nadnacionalni ravni 
je sodelovanje med državami na območju Alp na področju inovacij omejeno.

 Predlagana rešitev
Izboljšati okvirne pogoje za inovacije na območju Alp, izboljšati znanje in 
usposobljenost posrednikov in oblikovalcev politik na področju oblikovalskega 
razmišljanja za pomoč podjetnikom z namensko strategijo in strukturo: 
virtualni center za usposabljanje. Inovacije in lokalno ustvarjalno razmišljanje 
bodo spodbudili inovacijske procese in rast MSP, hkrati pa ohranili povezavo z 
ozemljem.

Projekt bo opredelil nove strategije in orodja za izboljšanje okvirnih pogojev 
za inovacije na območju Alp z razširjanjem oblikovalskega mišljenja, 
osredotočil se bo na povečanje izmenjave znanja in znanja na nadnacionalni 
ravni. DesAlps bo uvedel tudi trajno mrežo nadnacionalnega sodelovanja, 
zahvaljujoč središčem ustvarjalnega razmišljanja, ki bodo delovali kot stalni 
akterji navzkrižne oploditve, kar bo povečalo potencial za poslovne inovacije in 
oblikovanje konsenza glede vključevanja in politik ustvarjalnega razmišljanja.

 Raven sodelovanja
Mednarodno sodelovanje na ravni alpske regije. 10 partnerjev iz 5 držav: 
Avstrije, Francije, Nemčije, Italije, Slovenije. Veliko število partnerjev zahteva 
večjo usklajenost v fazi prijave in izvedbe projekta.

 Shema financiranja
Interreg Območje Alp

• Proračun
Veliki projekt, 1.921.900 EUR

• Časovni okvir
Trajanje 40 mesecev.

alpine-space.eu/projects/desalps/en/home

https://www.alpine-space.eu/projects/desalps/en/home
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