
”RaISE syftar till att stärka de sociala 
företagens konkurrenskraft genom 
att successivt utveckla relevanta 
policyinstrument och genom ett 
interregionalt erfarenhetsutbyte”

www.interregeurope.eu/raise

Projektorganisation

Catalan Agency for Business Competitiveness (Katalonien) 
– projektägare – www.catalonia.com 

Innovation & Management Centre Ltd (Irland)
– projektpartner – www.westbic.ie 

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

Emilia-Romagna Economic Development Agency Ltd (Italien)
– projektpartner – www.ervet.it

Region Örebro län (Sverige)
– projektpartner – www.regionorebrolan.se

Centre for Social Innovation 
– rådgivande partner – www.zsi.at

Scottish Enterprise (Skottland)
– projektpartner – www.scottish-enterprise.com

interregeurope.eu/raise

@RaiSE_Interreg
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RaiSE för samman sex proaktiva regioner och en rådgivande 
part för att ta itu med den gemensamma utmaningen att 
förstärka konkurrenskraften hos sociala företag.

Vad är RaiSE?
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Enligt EU-kommissionens Social Business Initiative: 

fokuserar sociala företag på samhällsnytta snarare än att 
generera vinst. 
använder sociala företag sina fördelar för att uppnå sociala 
och samhälleliga mål.
leds sociala företag av sociala entreprenörer på ett 
ansvarsfullt, öppet och innovativt sätt.

Sociala företag är viktiga drivkrafter i ett 
socialt och samhälleligt förändringsarbete

Ett aktivt interregionalt utbyte av expertkunskaper

Handlingsplaner

I RaiSE lär sig projektparterna av varandra för att förbättra 
sina regionala policies för sociala företag.

6 projektmöten och studiebesök för erfarenhetsutbyte
3 interregionala temaworkshops om:

 kompetensutveckling och tillgång till marknaden
 offentlig upphandling
 nya affärsmodeller och strategier för att sociala företag 
ska kunna växa

6 regionala rapporter och 1 interregional analys för att 
kartlägga de sociala företagens ekosystem i varje region
Regionala möten för intressenter för att involvera relevanta 
aktörer i lärandeprocessen
En guide till god praxis som samlar de bästa regionala 
exemplen.

RaiSE förbättrar regionala policyinstrument 
för sociala företag genom: 

nytt och förbättrat stöd
bättre ledning och styrning
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