
SME
competitivenessPG

I0
23

59
 • 

SO
CE

N
T 

SP
As

   
 Im

ag
e 

©
 Jo

rd
án

 F
er

ná
nd

ez
 B

ar
ra

nc
o

www.interregeurope.eu/socentspas

An interregional cooperation project for
improving SME competitiveness policies

Projekt medziregionálnej spolupráce 
pre zlepšenie politík konkurencieschopnosti 

malých a stredných podnikov 

Social Entrepreneurship in 
Sparsely Populated Areas

www.interregeurope.eu/socentspas

Project Partners
General Directorate for Social Economy and

Self-Employed Persons - Regional Government of Castile and León (ES)
NGOD Cives Mundi (ES)

Social Impact (DE)
Lapland University of Applied Sciences (FI)

Not-for-profit organization EPIC (SK)
Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (SK)

SOCENT SPAs improves the
effectiveness of regional policies

in sparsely populated areas to
actively support social economy and

social entrepreneurs as a driver
to regional competitiveness

and inclusive growth

SPAs
Sparsely populated areas (SPAs) are generally marked by 
depopulation and an ageing remaining population; demographic 
trends are thus an important challenge. As counter-measure, 
social innovation results to be fundamental as it can make a real 
difference as a source of innovative approaches for resolving 
societal challenges through mobilizing civil society to further 
inclusive socioeconomic development and promote employment 
and competitiveness. The capacity of social enterprises (SEs) to 
directly benefit local development and correct major 
socioeconomic imbalances while benefiting local communities 
has been proven and it remains a crucial asset to secure the 
population in sparely populated areas.

However, due to limited bespoke support, social entrepreneurs 
often face barriers impeding them to implement satisfying 
solutions to social challenges. Governments and policymakers 
can therefore play a significant role by creating an enabling 
legal environment for social entrepreneurship.

THE PROJECT
SOCENT SPAs will foster interregional cooperation among six 
public and private non-profit entities of Finland, Germany, 
Slovakia and Spain in a view to improve the effectiveness of 
regional policies in actively supporting the visibility, incubation 
and acceleration of social entrepreneurs in sparsely populated 
areas (SPAs) as a driver to regional competitiveness and 
inclusive growth.

SPAs
Riedko osídlené oblasti (SPA) sa vo všeobecnosti vyznačujú 
postupným vyľudňovaním a starnutím zostávajúcej populácie; 
demografické trendy preto predstavujú dôležitú výzvu. 
Protiopatrenia v podobe sociálnych inovácií môžu priniesť skutočnú 
zmenu, pretože sú významným zdrojom inovatívnych prístupov k 
riešeniu spoločenských problémov prostredníctvom mobilizácie 
občianskej spoločnosti s cieľom ďalej posilniť inkluzívny 
sociálno-ekonomický rozvoj a podporiť zamestnanosť a 
konkurencieschopnosť.  Sociálne podniky (SE) preukázali svoju 
schopnosť prispievať k miestnemu rozvoju a vyrovnávať tak nielen 
hlavné sociálno-ekonomické nerovnováhy, ale súčasne pôsobiť aj v 
prospech miestnej komunity, čo ich robí kľúčovým nástrojom 
zabezpečenia obyvateľstva v riedko osídlených oblastiach.

Avšak vzhľadom na obmedzenú mieru cielenej podpory, sociálni 
podnikatelia často čelia prekážkam, ktoré im bránia zaviesť 
uspokojivé riešenia sociálnych problémov. Vlády a tvorcovia politík 
preto môžu zohrávať významnú úlohu pri vytváraní priaznivého 
právneho prostredia pre sociálne podnikanie.

PROJEKT
Projekt SOCENT SPA posilňuje medziregionálnu spoluprácu medzi 
šiestimi verejnými a súkromnými neziskovými subjektmi z Fínska, 
Nemecka, Slovenska a Španielska s cieľom zlepšiť účinnosť 
regionálnej politiky aktívne podporovať viditeľnosť, inkubáciu a 
akceleráciu sociálneho podnikania v riedko osídlených oblastiach 
(SPAs) ako hnacej sily regionálnej konkurencieschopnosti a 
inkluzívneho rastu.

........................

Projekt SOCENT SPAs
zlepšuje účinnosť regionálnych politík

na podporu sociálnej ekonomiky
a sociálneho podnikania

ako hnacích síl
regionálnej konkurencieschopnosti

a inkluzívneho rastu
v riedko osídlených oblastiach (SPA)

Projektoví partneri 
Generálne riaditeľstvo sociálnej ekonomike a Self

Junta de Castilla y Leon (ES)
ONGD cives Mundi (ES)

Social Impact (DE)
Univerzita aplikovaných vied v Laponsku (FI)

EPIC nezisková organizácia (SK)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny slovenských republiky (SK)
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TOPIC
SME competitiveness DEUSTCHLAND · SLOVAK REPUBLIC · SPAIN · FINLAND 

NEMECKO · SLOVENSKÁ REPUBLIKA · ŠPANIELSKO · FÍNSKO

1,040,905.00

€

CASTILE AND LEON
SPAIN · ŠPANIELSKO (ES) 91,95

h/Km 2

26,74 
h/Km 2

LAPLAND/LAPONSKO
FINLAND · FÍNSKO· (FI)

2
h/Km 2

16
h/Km 2

1...........
study assessing the legal 
framework and status of 
social entrepreneurship in 
each target sparsely 
populated area

štúdia hodnotiaca právny 
rámec a stav sociálneho 
podnikania v každej 
cieľovej riedko osídlenej 
oblasti

MAIN OUTPUTS
PROJEKT-OUTPUT

52 .....
policy 
learning 
event 
organized

vzdelávacích 
podujatí v 
oblasti politiky 
sociálneho 
podnikania 

.............
compilation of best good practices 
to promote and support social 
entrepreneurship in sparsely 
populated areas of Finland, 
Germany, Slovakia and Spain

súbor osvedčených postupov a dobrej 
praxe v oblasti propagácie a podpory  
sociálneho podnikania v riedko 
osídlených oblastiach Fínska, Nemecka, 
Slovenska a Španielska

1...........
joint guideline on 
innovative strategies 
favoring the emergence 
of social partnership

spoločné usmernenie o 
inovačných stratégiách 
podporujúcich vznik 
sociálneho partnerstva

4...........
action plans implemented in 
the target participating 
regions for the introduction of 
a comprehensive social 
entrepreneur support scheme 
in sparsely populated areas

akčné plány realizované v 
cieľových regiónoch pre 
zavedenie komplexného 
systému podpory sociálnych 
podnikateľov v riedko 
osídlených oblastiach

1 86,56
h/Km 2

223
h/Km 2

BRANDENBURG
GERMANY · NEMECKO · (DE)

GEMER
SLOVAKIA · SLOVENSKÁ REPUBLIKA · (SK)

53
h/Km 2

110
h/Km 2


