Eiropas Sociālā fonda projekts
»Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai»

2016.gada 9.septembrī, Līgatnē

Pasākuma ieviešanas pamatojums
•

Stratēģija ”Eiropa 2020” un Latvijas Nacionālais attīstības plāns
2014. – 2020;

•

Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam;

•

ES fondu darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” (9.
prioritārais
virziens
„Sociālā
iekļaušana
un
nabadzības
apkarošana”);

•

Koncepcija «Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām
Latvijā» Ministru kabinetā apstiprināta 2014. gada 14. oktobrī;

•

2015. gada 11. augustā Ministru kabinetā apstiprināti noteikumi
Nr. 467 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu
bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts
sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi.
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Informācija par projektu
• Projekts tiks īstenots: Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt
nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”
9.1.1.3.pasākuma «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» ietvaros
• Kopējās izmaksas: 19 920 206 euro, 85% no projekta ESF finansējums (16
932 175 euro), 15% finansējums no valsts budžeta (2 988 031 euro)
• Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija

• Projekta partneris: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
• Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada novembris - 2022.gada decembris.
Pasākuma ieviešanai noteikta pakāpeniska īstenošanas pieeja:
– no 2015.gada 16.novembra
izvērtējums);
– līdz 2022.gada 31.decembrim.

-

2018.gada

31.decembrim

(seko
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Projekta ietvaros atbalstāmās darbības (I)
1. Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to

nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības
attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas
pasākumiem.
2. Sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrāde:
-sociālo uzņēmumu pazīmju, atlases kritēriju un to piemērošanas metodikas
izstrāde, kā arī finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācība;
- pasākuma dalībnieku reģistra prototipa izstrāde un darbības nodrošināšana;
- sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanas metodikas
izstrāde, kā arī finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācība.
3. Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana:
- sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana;
-konsultāciju nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu
izstrādei.
4. Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un sociālās
uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana.

5. Pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā
ietvara un atbalsta pilnveidošanai.
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Projekta ietvaros atbalstāmās darbības (II)

Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu informācija par projektu (t.sk. par līdzfinansējumu no ESF) tiks izvietota
ministrijas un sadarbības partnera telpās uz informatīvajiem plakātiem, sniegta
informācija plašsaziņas līdzekļiem, regulāri aktualizēta informācija LM un
sadarbības partnera mājaslapā un projekta Facebook kontā.
6.

7. Projekta vadība - nodrošinās projekta vadības grupa 6 cilvēku sastāvā:
projekta vadītājs,
projekta īstenošanas vecākais eksperts,
projekta
koordinators,
projekta finansists,
projekta vecākais eksperts jurists un
projekta grāmatvedis.
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Projekta mērķa grupas un sociālās
uzņēmējdarbības mērķis
•

Projekta mērķa grupas:
1. Komersanti, biedrības, nodibinājumi;
2. Fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību;
3. Nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki:
- ilgstošie bezdarbnieki;
- gados vecāki bezdarbnieki (54+ gadi);
- bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie;
- bezdarbnieki ar invaliditāti;
4. Personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem.

•

Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt sociālu, sabiedrībai nozīmīgu
problēmu, veicot saimniecisko darbību un ieguldot peļņu noteiktā mērķa
sasniegšanai (t.sk. ar mērķa grupu integrāciju darba tirgū).

•

Projekts nodrošinās sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveides
uzsākšanu, kas noteiks atbalsta veidu un kārtības noteikšanu sociālajai
uzņēmējdarbībai, tostarp informatīvo pasākumu sociālās uzņēmējdarbības
atbalstam īstenošanu (gan tiem, kuri vēlas uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, gan
tiem, kuri jau darbojas), sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas izveidi
sadarbībā ar finanšu starpniekinstitūciju/sadarbības partneri, atbilstoši plānotajam
projekta finansējumam.
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Turpmāk plānotais
•

Labklājības ministrijas sadarbības līguma ar projekta
sadarbības partneri «Altum» noslēgšana/īstenošana;

•

Pasākuma uzraudzības padomes izveide un darba
organizēšana;

•

Piecu reģionālo/informatīvo semināru organizēšana par
pasākuma īstenošanas nosacījumiem Latvijas plānošanas
reģionos;

•

Atbalsta sniegšana pasākuma dalībniekiem indikatīvi varētu
tikt uzsākta 2017.gada 1.ceturksnī.
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Paldies!

rafiks.misirovs@lm.gov.lv
www.lm.gov.lv

