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2015-02-23
Ny rapport om socialt entreprenörskap i Norden
Nordiska ministerrådet tillsatte år 2013 en nordisk arbetsgrupp för att kartlägga
den nordiska insatsen som ligger till grund för socialt entreprenörskap och social
innovation. Projektet genomförs i samarbete med arbeids- og sosialdepartementet
i Norge.
2015-02-05
EU-parlamentariker bildar grupp om social ekonomi
EU-parlamentariker från olika medlemsstater har bildat en grupp för att driva den
sociala ekonomins frågor inom EU.
2015-02-05
Vinnova utlyser utvecklingsmedel för social innovation
Vinnova berättar på sin webbsida om en kommande utlysning av medel för att
stötta utveckling av idéer som kan leda till nya lösningar på samhällsproblem mm.
2015-01-19
Policy meets practice - enabling the growth of social enterprises
Results of the Social Entrepreneurship Network - an ESF Learning Network 201314. Policyförslag och goda exempel för att stödja utvecklingen av företagande
inom den sociala ekonomin och socialt företagande.
2015-01-19
Ny rapport från EU-kommissionen om socialt företagande inom EU och Sverige
A Map of Social Enterprises and their Eco-Systems in Europe. En jämförande
rapport framtagen på uppdrag av EU-Kommissionen.

