Grantu konkursi

Vai pašvaldība drīkst piešķirt finansiālo
atbalstu sociālajiem uzņēmumiem un
sociālās uzņēmējdarbības idejām?

Līdzīgi kā citos gadījumos, kad pašvaldība drīkst piešķirt
ﬁnansiālo atbalstu uzņēmējdarbības veikšanai un/vai
uzsākšanai, arī sociālās uzņēmējdarbības idejas/uzņēmumus
tā drīkst atbalstīt, izsludinot projektu konkursus.

Praksē ir konstatētas divas pieejas:
1) “Biznesa ideju konkursi” jeb pašvaldība izsludina projektu
konkursu, ar mērķi sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu
biznesa ideju realizācijai, it īpaši, atbalstot tādas idejas, kas
atbilst Sociālā uzņēmuma likuma prasībām.

2) “Atbalsts jaundibinātiem uzņēmumiem” jeb pašvaldība
izsludina projektu konkursu, ar mērķi sniegt pašvaldības
atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai un/vai jaunu
uzņēmumu darbības atbalstīšanai.

Praksē konstatēts, ka šādos projektu konkursos iesniedzēji var
būt tikai ﬁziskas personas 28, kurām ir biznesa idejas. Nereti,
idejas jeb ieceres atbilstība Sociālā uzņēmuma likuma prasībām
dod tiesības saņemt papildu punktus projekta vērtējumā.

Šāda veida konkursi tiek izsludināti paredzot, ka projektu
iesniedzēji var būt gan ﬁziskas personas, kurām ir biznesa idejas,
gan jauni uzņēmumi 29. Praksē ir konstatēti gadījumi, kad
izvērtēšanas kritērijos noteiktiem projektu veidiem ir
priekšrocības un projekts var saņemt papildu punktus, arī, ja
projekts atbilst Sociālā uzņēmuma likuma prasībām.
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PRAKSES PIEMĒRI

no projektu konkursa komercdarbības
uzsākšanai vai attīstībai nolikuma 30
(…) Grantu konkursā vērtēšanas procesā var tikt
piešķirti papildu no 1 līdz 5 punktiem, prioritāri
atbalstot šādas komercdarbības idejas:
1. Sociālās uzņēmējdarbības idejas, kas atbilst Sociālā
uzņēmuma likuma prasībām un, piemēram, var sniegt
būtisku ieguldījumu sociālās atstumtības riska grupu
nodarbināšanā un iekļaušanā sabiedrībā, sociālo
pakalpojumu sniegšanā, sociālo inovāciju radīšanā, kā
arī daudzās citās sabiedrībai būtiskās jomās.
2. (…)
3. (…).

Piemēram, Pļaviņu novada izsludināts biznesa ideju konkurss “Es varu būt uzņēmējs”
Piemēram, Rēzeknes novada pašvaldības izsludināts projektu konkurss „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”
Vairāk par projektu konkursa noteikumiem šeit

