
“El projecte europeu RaiSE té l’objectiu de 
reforçar la competitivitat de les empreses 
socials a través de l’intercanvi de bones 
pràctiques per millorar les polítiques 
públiques de suport empresarial” 

www.interregeurope.eu/raise

Socis del projecte

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (Catalunya) 
– soci líder – www.accio.gencat.cat     

Innovation & Management Centre Ltd (Irlanda)
– soci – www.westbic.ie 

Public Benefit Non-Profit Ltd for the development of the Industry (Hongria)
– soci – www.ifka.hu 

Emilia-Romagna Economic Development Agency Ltd (Itàlia)
– soci – www.ervet.it

Region Örebro County (Suècia)
– soci – www.regionorebrolan.se

Centre for Social Innovation
– soci assessor – www.zsi.at

Scottish Enterprise (Escòcia)
– soci – www.scottish-enterprise.com

interregeurope.eu/raise

@RaiSE_Interreg

RaiSE_Interreg



El projecte europeu RaiSE integra sis regions proactives i un  
soci assessor per afrontar el desafiament comú de millorar la 
competitivitat de les empreses socials.

Què és el projecte RaiSE?  
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D’acord amb la Iniciativa d’emprenedoria social de la Comissió 
Europea, les empreses socials: 

cerquen generar un impacte social abans que un profit econòmic. 
utilitzen els seus beneficis per assolir objectius socials.
estan gestionades per empresaris socials de forma 
responsable, transparent i innovadora.  

Les empreses socials són impulsores del canvi social

Intercanvi de bones pràctiques entre regions

Plans d’acció

Els socis del projecte RaiSE compartiran experiències per millorar 
les polítiques públiques de suport a l’empresa social de cada regió.

6 reunions de projecte i visites a empreses socials per 
compartir coneixement. 
3 seminaris temàtics interregionals sobre

millora de les habilitats per accedir al mercat
accés a mercats de contractació pública internacional
nous models de negoci i estratègies pel creixement 
de les empreses socials

6 estudis regionals i 1 anàlisi interregional per conèixer 
els diferents ecosistemes d’economia social.
Trobades regionals de grups d’interès per involucrar els 
actors rellevants en el procés d’aprenentatge.
Guia de bones pràctiques per recollir els millors exemples 
de cada regió.

El projecte RaiSE millorarà les polítiques públiques regionals de 
suport a l’empresa social mitjançant:  

nous serveis de suport
millora de la governabilitat 
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1,25 M
  FEDER


