Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni
koostöökokkulepe
Koostöökokkulepe on allkirjastatud lähtuvalt vastastikusest soovist teha sektoriülest
koostööd eesmärgiga luua sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemile täiendavat
väärtust, kasutades selleks kõigi osaliste teadmisi, oskusi, kogemusi ja ressursse.
Artikkel 1 – Koostöökokkuleppe eesmärk
1.

Koostöökokkuleppe eesmärk on kinnitada osaliste huvi ja valmisolekut tegeleda
Eesti sotsiaalsete ettevõtete/mõjuorganisatsioonide ja sotsiaalse innovatsiooni
ökosüsteemi arendamisega.

Eestis on sotsiaalne ettevõtlus ja selle toetusmeetmed jätkuvalt varajases
arengustaadiumis. Vaja on sektorite ülest ja erinevaid partnereid kaasavat koostööd
tuvastamaks süsteemi puudused ja ühiselt arutada parimate lahenduste loomist.
Säärane koostöö on vajalik, et saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärke (aastani
2030) ja Euroopa Komisjoni prioriteete (aastani 2024) ning panustada Eesti
tasakaalustatud ja kestlikku arengusse (strateegia Eesti 2035). Kohaliku ökosüsteemi
arendamine ja koostöö on oluline ka Euroopa Komisjoni valdkondlike prioriteetide
seadmise valguses, mis on ära toodud tegevuskavas: „Inimeste hüvanguks toimiva
majanduse kujundamine: sotsiaalmajanduse tegevuskava“ (aastani 2030).
Artikkel 2 – Koostöö ulatus
1.

Osalised kinnitavad oma huvi ja valmisolekut teha vastastikku kasulikku koostööd
järgmistes valdkondades:

1.) Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni ühise visiooni loomine ja eesmärgistatud
elluviimine
Osalised tegutsevad ühiselt selle nimel, et erinevate sektorite esindajatel oleks ühine
arusaam sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni olemusest ja arenguvajadustest ning
toimuks aktiivne koostöö valdkonna arendamisel.
2.) Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni tugiprogrammide ja -meetmete jätkuv
arendamine ja toetamine
Osalised tegutsevad ühiselt selle nimel, et korraldada valdkonna tugiprogramme ja
arendustegevusi: üritused, konverentsid (nt Impact Day), koolitusprogrammid,
inkubatsiooni- ja kiirendiprogrammid, jms.

3.) Eesti oludesse sobivate ning ühiskondlikku mõju ja innovatsiooni soodustavate
rahastusmeetmete arendamine
Osalised tegutsevad ühiselt selle nimel, et välja arendada erinevaid
rahastusmeetmeid sotsiaalsete ettevõtete ja sotsiaalse innovatsiooni toetamiseks.
Need meetmed võivad olla näiteks mõjufondid, laenuinstrumendid, garantiid või
muud riskide jagamise meetodid, ühiskondliku mõju osakud (SIBid), sotsiaalset
innovatsiooni edendavad hanked, jms.
4.) Valdkondlike uuringute läbiviimine ja analüüs
Osalised teevad koostööd sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni uuringute,
analüüside ja kaardistuste läbiviimisel ning avalikkusele tutvustamisel. Valdkonna
visiooni seadmine, tugiprogrammide loomine ja rahastusmeetmete arendamine
peab olema andmete ja teadmuspõhine ning teostatud koostöös teaduspartnerite
ning praktikute vahel.
2. Need üleval loetletud neli koostöövaldkonda toetuvad mh SoFiMa
("Ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine
Eestis") projekti raames läbiviidud uuringutele (teostatavusuuringule, mis on
kaardistanud Eesti mõjuinvesteeringute valdkonna hetkeolukorda ja Euroopa
parimaid praktikaid 2022. aasta kevade seisuga, kui ka sotsiaalsete ettevõtete
rahastusvajaduste uuringule ja investorite uuringule) ja teistele valdkondlikele
analüüsidele ja uuringutele.
Artikkel 3 – Lõppsätted
1.

Koostöökokkulepe jõustub selle allkirjastamisel ja kehtib tähtajatult.
Koostöökokkulepe ei too osalistele kaasa kohustusi ega anna osalistele
nõudeõigusi.
2. Koostöökokkulepet võib muuta või täiendada kõigi osaliste vastastikusel
kirjalikul kokkuleppel.
3. Allkirjastanutel on õigus omal soovil koostöökokkuleppest lahkuda, teavitades
sellest kirjalikult teisi osalisi.
4. Koostöökokkuleppega saavad edaspidi liituda teised huvitatud osalised leppe
allkirjastamisega, kelle kaasamist koordineerib Sotsiaalsete Ettevõtete
Võrgustik.
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