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SOTSIAALSED ETTEVÕTTED JA SOTSIAALSED UUENDUSED 

Partnerlusprojekti Social Seeds eesmärk on anda poliitikakujundajatele tõenduspõhine 

poliitikadiagnostika vahend, mis muudab Euroopa linnade ja piirkondade sotsiaalsetes ettevõtetes 

ja nende ökosüsteemides kasvu ja (eelistatavalt haavatavate ühiskonnarühmade) tööhõive 

soodustamisele suunatud kohalikud ja piirkondlikud poliitikameetmed tõhusamaks. Selleks 

luuakse sotsiaalsetele ettevõtetele mõeldud piirkondlike ja kohalike omavalitsuste juhitav 

mõõtmis- ja märgisesüsteem, et aidata poliitikakujundajatel võtta konkreetseid meetmeid 

eesmärgiga luua sektori õitsengu soodustamiseks head tingimused. Samuti on projekti eesmärk 

koostada piirkondlikud tegevuskavad, et valmistada ette järelmeetmed ja võimaldada tõhustada 

sotsiaalseid ettevõtteid hõlmavat poliitikat.

„Seitse piirkonda, üks eesmärk: Euroopa piirkondades sotsiaalsete ettevõtete ökosüsteemide 

parandamine riigisiseste mõõtmis- ja märgisesüsteemide abil”

Euroopa Liidu sotsiaalsed ettevõtted:

moodustavad 10% Euroopa majandusest (SKP),

annavad tööd enam kui 11 miljonile töötajale, st 4,5%-le ELi töötavast elanikkonnast,

moodustavad neljandiku igal aastal asutatavatest uutest ettevõtetest Euroopa Liidus ning 

kolmandiku sellistest ettevõtetest Soomes, Prantsusmaal ja Belgias. 

 

 

 

Viimastel aastatel on kogu Euroopas tärganud suur huvi sotsiaalsete ettevõtete vastu, suuresti 

tänu kasvavale arusaamale nende ettevõtete potentsiaalsest rollist esilekerkivate 

probleemidega toimetulekul. 

Nendest faktidest ajendatuna toob projekt Social Seeds (Sotsiaalsed seemned) kokku piirkondlikud ja riigi 

tasandi poliitikakujundajad, kes tahavad (piirkondlike ja riiklike rakenduskavade raames) poliitikavahendeid 

tõhustades kaasa aidata sotsiaalsetele muutustele oma piirkonnas ja riigis).
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KUIDAS TÄIUSTADA POLIITIKAVAHENDEID? MILLISEID EELISEID ANNAVAD 

TÄIUSTATUD

POLIITIKAMEETMED?

ü Sotsiaalsed ettevõtted suudavad pakkuda 

uuenduslikke lahendusi sotsiaalse sidususe ja 

kaasatuse edendamisel, töökohtade loomisel, 

kodanikuaktiivsuse suurendamisel ja edendamisel. 

Veel täitmata vajadustele sotsiaalse innovatsiooniga 

vastates panustavad sotsiaalsed ettevõtted arukasse 

majanduskasvu. 

ü Sotsiaalsed ettevõtted ärgitavad töötajaid õppima ja 

oma oskusi ajakohastama. Samuti tagavad nad 

keskkonnamõju arvesse võttes ja oma pikaajalise 

visiooniga jätkusuutliku majanduskasvu ning 

töötavad sageli välja tõhusaid meetodeid, kuidas 

vähendada loodusvarade kasutamist või heitkoguseid 

ja jäätmeid.  

ü Lisaks on sotsiaalsed ettevõtted kaasava majan-

duskasvu keskmes, kuna nende rõhuasetus on 

inimestel ja sotsiaalsel sidususel: nad loovad 

jätkusuutlikke töökohti naistele, noortele ja eakatele. 

Just nimelt sotsiaalsete ettevõtete positiivne mõju 

ühiskonnale, keskkonnale ja kogukondadele on see, 

mis võib aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020“ 

elluviimisele ja ühtse turu aktiga seatud kõrge 

konkurentsivõimega sotsiaalse turumajanduse 

eesmärgi saavutamisele 

1. samm: 

tipptasemel analüüs – 

SWOT-analüüsil 

põhineva sotsiaalse 

ettevõtte omaduste 

loendi väljatöötamine 

2. samm: 

rohujuuretasandi 

heade tavade 

väljaselgitamine – 

valdkondlike heade 

tavade kogumine 

3. samm: võimekuse 

suurendamine – 

kogemuste vahetamine 

seminaride ja 

õppevisiitide kaudu

5. samm: 

piirkondlike 

tegevuskavade 

koostamine

2. etapp: 

heade tavade põhjal 

poliitikavahendite 

täiustamine
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KUIDAS LIITUDA PROJEKTI SOCIAL SEEDS PIIRKONDLIKE SIDUSRÜHMADEGA?

Projektiga Social Seeds kutsutakse juhtivaid piirkondlikke sidusrühmi, akadeemilist ringkonda, poliitikakujundajaid ja 

tõendatud tulemusi saavutanud sotsiaalseid ettevõtteid ning samuti (sotsiaalseid) finantsinvestoreid ja sotsiaalseid 

uuendajaid pidama igal poolaastal aru selle üle, mida on projektiga saavutatud. 

Piirkondlikud sidusrühmad koosnevad alalistest liikmetest, kes tegelevad poliitika tõenduspõhise täiustamisega. 

Sidusrühmad on aktiivselt kaasatud partnerite koostatud hea tava läbivaatamisse ning jälgivad ja kohandavad 

saavutatud tulemusi enda tegelikele vajadustele vastavaks. Piirkondliku sidusrühma liikmete arv on piiratud: 7–12 

liiget. Kuigi sidusrühma liikmed toetavad projekti Social Seeds elluviimist vabatahtlikul alusel, kutsutakse neid 

projekti raames osalema seminaridele ja õppevisiitidele teistesse riikidesse ja projekti ametlikele konverentsidele.

Kui teis tärkas huvi poliitikameetmete ettevalmistamise ja elluviimise muutmise vastu, registreeruge kohe. 

Kujundame tulevase sotsiaalse ettevõtluse poliitika üheskoos ja koostööd tehes!

KUIDAS TOIMUB POLIITIKAMEETMETE TÄIUSTAMINE PRAKTIKAS?

Projektiga Social Seeds täiustatakse partnerite 2014.–2020. aasta 

rakenduskavades ette nähtud piirkondlikke ja riiklikke poliitikavahendeid. 

Projekt Social Seeds keskendub üksnes Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 

Euroopa Sotsiaalfondi vahenditele. Korraldusasutused on kutsutud pärast 

esimese etapi lõppu täiustatud poliitikavahendeid rakendama.



IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry Ungari
Kontaktisik: Mária Baracsi, E-post:   telefon: +36 1 312 2213baracsi@ifka.hu,

Majandusarengu ja innovatsiooni raken-

duskava (EDIOP), prioriteet 5 NSO.10.2 – 

sotsiaalsete ettevõtete tööhõivevõimekuse 

tugevdamine (Euroopa Sotsiaalfond (ESF), 

investeerimis-prioriteet 10: 1304/2013 (EL) 

ESFi määruse artikli 3 lõike 1 punkti  

a alapunkt i)

Majandusarengu ja innovatsiooni 

rakenduskava (EDIOP), prioriteet 8, NSO 17.1, 

ettevõtete, sh ühiskonna heaks töötavate 

sotsiaalsete ettevõtete parem juurdepääs 

välisrahastusele, millega tehakse tööhõivet 

soodustavaid investeeringuid (Euroopa 

Regionaalarengu Fond)

Täiustatud juhtimine, 

struktuuriline muutus

Struktuuriline muutus

Poliitikadiagnostika 

vahendi katsetamises ja 

kinnitamises osalevate 

sotsiaalsete ettevõtete arv 

Ungaris: 80

Olemasolevate rahaliste 

vahendite hulka 

suurendavate 

välisrahastajate koguarv: 1

2014–2020 Abruzzo piirkonna ERFi 

rakenduskava valdkondlik eesmärk 3 – 

investeerimisprioriteet 3a ja valdkondlik 

eesmärk 3  investeerimisprioriteet 3b 

Uued projektid Sotsiaalsetele idufirmadele 

keskendunud meetmete 

arv: 2

HU

IT

Riik Poliitika Meetod Lõpptulemus Eesmärgid
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Tööhõive rakenduskava (OP Emp), prioriteetne 

suund 2 – sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 

vaesuse vastu võitlemine, konkreetne 

eesmärk 2.1.2: sotsiaalse majandussektori 

arendamine, 2.1.2 : sotsiaalse ettevõtluse 

valdkonnas ettevõtlustegevuse loomine ja 

arendamine, sotsiaalsete ettevõtete tekke ja 

arengu soodustamine ja selleks tingimuste 

loomine, sotsiaalse ettevõtluse kohta 

teadlikkuse suurendamine ja kõikide 

asjaomaste osaliste vaheline koostöö.

Uued projektid, 

täiustatud juhtimine

Sotsiaalsete ettevõtete 

poolt esitatud projektide 

arv: 50

Eli ühtekuuluvuspoliitika elluviimise 

rakenduskava 2014–2020, prioriteet 9: 

sotsiaalse kaasatuse edendamine ja vaesuse 

vastu võitlemine; NSO 9.6. Sotsiaalse 

ettevõtluse ja kutsealase integreerimise 

edendamine sotsiaalsetes ettevõtetes ning 

sotsiaalses ja solidaarses majanduses, et 

parandada tööleidmise võimalusi. 

Struktuuriline muutus Osalejad, kes läksid pärast 

programmist lahkumist 

tööle (vastab rakenduskava 

väljundnäitajale 9.2.1: 

osalejad, kes läksid pärast 

programmist lahkumist 

tööle): 30

CZ
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Podkarpackie piirkonna rakenduskava 2014–2020, 

VIII prioriteet: sotsiaalne integreerimine, CT 9 

sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse ja 

mis tahes diskrimineerimise vastu võitlemine, 9v 

Sotsiaalse ettevõtluse ja kutsealase integreerimise 

edendamine sotsiaalsetes ettevõtetes ning 

sotsiaalses ja solidaarses majanduses, et 

parandada tööleidmise võimalusi.  

Uued projektid Ebasoodsas olukorras 

olevate sotsiaalsete 

rühmade tööalase 

konkurentsivõime 

suurendamiseks toetust 

saavate sotsiaalsete 

ettevõtete arv: 50

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 

2014–2020 (OP CPF, Euroopa Sotsiaalfond) 

2.1. „Ühiskonna ja tööturu vajadustele 

vastavad kvalifikatsioonid ja oskused”

Uued projektid, 

täiustatud juhtimine

Sotsiaalsele ettevõtlusele 

keskendunud projektide 

avatud taotlusvoorude arv: 

1

Töövõimaluste 

tööhõive ja 

tööhõive-

potentsiaali 

suurendamine

Jätkusuutliku 

ärimudeli 

väljatööta-

mine, 

töötajate 

koolitamine

Sotsiaalse 

ettevõtluse 

sektori 

arendamine

Juurdepääs 

rahastamisele ja 

turule, sotsiaalse 

mõjuga 

investeerimis-

turgude 

arendamine

PL
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TEIE PIIRKONDLIK KONTAKTPUNKT

Tanel Mätlik
MTÜ Eesti Abikeskused

tanel.matlik@abikeskused.ee, 6999691

EURADA – Euroopa 

Arenguagentuuride 

Assotsiatsioon, Belgia

Abruzzo piirkond, Itaalia

Lõuna-Čechy piirkondlik 

arenguagentuur RERA Inc., 

Tšehhi VabariikBSC, Business support centre Ltd., 

Kranj, Sloveenia

Eesti Abikeskused, Eesti

Rzeszowi piirkondlik arenguagentuur, 

Poola

IFKA, Public Benefit NonProfit LTD

for the Development 

of the Industry, 

Ungari
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