DEN EUROPÆISKE UNION

Har du en
iværksætter
i maven?
…Og kan du bidrage til at løse
en samfundsudfordring gennem
f.eks.:
• Cirkulær økonomi
• Genanvendelse af affald
• Arbejdspladser for udsatte

Måske er socialt iværksætteri
noget for dig?
De næste tre år samarbejder Jammerbugt
Kommune med Erhvervshus Nord i et socialfondsprojekt, hvor Jammerbugt Kommune
yder en skærpet indsats for  etablering af flere
socialøkonomiske virksomheder i kommunen.
Du kan få hjælp til at omsætte din sociale idé
til en bæredygtig virksomhed hos Jammerbugt
Kommunes socialøkonomiske konsulent.

Du kan få:
•
•
•
•

Sparring på din forretningsplan
Vejledning om lovgivningen
Kontakt til relevante myndigheder
Og meget mere...

Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Hvad er en

socialøkonomisk
virksomhed?

En socialøkonomisk virksomhed fungerer på
samme vilkår som traditionelle virksomheder,
men bruger sit overskud på at tage et socialt
ansvar, f.eks. ved at skabe arbejdspladser for
udsatte, eller på at støtte et socialt eller samfundsgavnligt formål.
En socialøkonomisk virksomhed skaber værdi
på to måder; økonomisk merværdi af det
produkt eller den ydelse virksomheden frembringer, samt en social værdi for mennesker og
samfundet. Der er med andre ord tale om en
dobbelt bundlinje.

Hvorfor tænke

socialøkonomisk?
Udover den dobbelte bundlinje , så er forbrugerne i Danmark i stigende grad bevidste
om, hvad de køber og hvordan produkterne
er fremstillet. På det seneste er også social
ansvarlighed blevet et kvalitetstempel, som
påvirker forbrugernes adfærd. På den måde
har du som socialøkonomisk virksomhed en
mulighed for at placere dig attraktivt i forhold
til konkurrenterne.

Socialøkonomi i

Jammerbugt
Kommune

Socialøkonomi er et prioriteret indsatsområde
i Jammerbugt Kommune, hvor de socialøkonomiske virksomheder spiller en væsentlig
rolle i beskæftigelsesindsatsen, samt er med
til at sikre attraktive forhold i landsbyerne.
Jammerbugt Kommune har indgået en forpligtende partnerselskabsaftalen med kommunens
socialøkonomiske virksomheder, hvilken bl.a.
skal sikre den fortsatte udvikling af eksisterende
virksomheder, samt bidrage til skabelsen af nye.

Kontakt:
Peter Mortensen
4191 1484
pmn@jammerbugt.dk

