
 

 

   

Page 1 

 

Hírlevél – 2019 Szeptember 

 

DelFin projekt: Társadalmi vállalkozások támogatása a hátrányos helyzetű régiókban 

 

Európa hátrányos helyzetű régióinak napjainkban számos társadalmi változással kell szembe néznie: “agyelszívás”, 
munkanélküliség, a népesség előregedése. A kihívásokra válaszolva a DelFin projekt a hátrányos helyzetű régiókban 
működő társadalmi vállalkozások támogatása érdekében a pénzügyi rendszerek fejlesztésére összpontosít. Az Interreg 
Central Europe program főbb célkitűzései az elkövetkező 3 évben a következőek: 

◼ társadalmi vállalkozások támogatása a hátrányos helyzetű régiókban 

◼ a finanszírozási és támogatási eszközök fejleszése a társadalmi vállalkozások érdekében 

◼ tevékenységek megvalósítása, melyek regionális és helyi szinten elősegítik a stakeholderek pénzügyi 
együttműködését a hátrányos helyzetű régiókban működő társadalmi vállalkozások érdekében 

◼ vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése; fókuszban a Közép Európai Régiók gazdasági és társadalmi 
innovációja 

◼ társadalmi vállalkozásokat segítő üzleti rendszereket célzó támogatás növelése 

 

 

A projektben nyolc német, magyar, horvát és olasz projektpartner működik együtt országaik hátrányos helyzetű régióinak (Saalekreis (Németország), Hajdú-Bihar megye 
(Magyarország), Duga Resa (Horvátország) és a Piedmont Régió (Olaszország) elmaradott területei) fejlesztése érdekében. 

További információ: www.interreg-central.eu/delfin 

 

Torinói találkozó – a regionális tárgyalások és elemzések legfontosabb eredményei 
 

A partnerországokban érintett régiók helyzetének felmérésére a projektpartnerek egyéni elemzéseket végeztek, ezekből közös összehasonlító analízis készült. A 
demográfiai tények, a gazdasági helyzet, a társadalmi vállalkozások és az üzleti támogató rendszerek helyzetének elemzése alapján meghatározásra kerültek az 
egyes partnerrégiókban szükséges további lépések. Így Saalekreisben a társadalmi vállalkozók különleges igényeit figyelembe vevő egyéni támogatási struktúra 
alkalmazandó, mely az új társadalmi vállalkozók számára az információáramlást és a kapacitásbővítést támogatja. Piedmont tartományban megfelelő gazdasági és 
pénzügyi támogatásra, a helyi gazdasági tevékenységekkel való potenciális szinergiák kiaknázására van szükség, míg Karlovac megyében a társadalmi vállalkozókat 
jellemző üzleti készségek hiányának orvoslása és a támogatások volumenének növelése a fő cél; Hajdú-Bihar megye pedig a társadalmi vállalkozások népszerűsítésére 
és e szervezetek számára nyújtandó gyakorlati képzések megszervezésére fókuszál.  

Az elemzések eredményeit a szeptember 24-25-én Torinóban 24 partner és stakeholder részvételével rendezett projekttalálkozó részletesen taglalta. A találkozó során 
a résztvevők megbeszélték a partner régiók elemzéseinek legfontosabb következtetéseit, a társadalmi vállalkozások és az őket támogató intézmények közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, és a már kidolgozott és más hátrányos helyzetű régiókban is alkalmazható jó gyakorlatokat és azok továbbfejlesztésének lehetőségeit.  
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Jelenlegi helyzet a partner régiókban 
 

A projektpartnerek anyaországainak egyedi helyzetéből adódóan a regionális stakeholder-találkozók megrendezésére partnerrégiónként került sor, ahol a helyi 
stakeholderek megvitatták a társadalmi vállalkozói modelleket és azokat a kihívásokat, melyekkel a hátrányos helyzetű régióknak szembe kell nézniük. A regionális 
találkozók fő célkitűzése a gazdaságfejlesztés és a helyi fejlesztésekért való együttműködés innovatív módjainak bemutatása volt.  

Így például 2019. július 8-án Torinóban megrendezett stakeholder találkozó témájának középpontjában a Piedmont régió helyzetének megvitatása állt. Fondazione 
Brodolini és FinPiemonte szervezetek a régió társadalmi vállalkozásainak támogatásában érdekelt stakeholderek részvételével kerekasztal beszélgetést kezdeményeztek 
a társadalmi vállalkozások ökoszisztémájának fejlesztéséről. Hasdonlóképpen Horvátországban, Duga Resában is sor került stakeholder találkozóra 2019.szeptember 16-
án, melynek fő célkitűzése Karlovac megye helyi stakeholdereinek tájékoztatása volt a project céljairól és a regionális helyzetelemzés megállapításairól, a project 
eredményeinek jótékony hatásairól. 

 

Közelgő események és tevékenységek 
 

Transnational transfer workshops – 2019. december: Helyi partnerek és stakeholderek találkozója az érdekelt DelFin partnerekkel nemzetközi tapasztalatcsere 
megszervezésére és a társadalmi vállalkozások népszerűsítésére a partner régiókban.  

Generation Z – 2019. október 18.: konferencia a társadalmi vállalkozásokról, nyitott laboratóriumokról (open labs) és lakossági tudományos kezdeményezésekről.  

Perspective job 4.0 – Szintén 2019. október 18.: negyedik alkalommal megrendezett regionális állásbörze a Merseburg Innovation and Technology Centre (Saxony-
Anhalt) szervezésében, ahol DElFin projektünk is kiállítóterülettel rendelkezett; a standnál az érdeklődők megismerkedhettek tevékenységeinkkel és kísérleti 
projektünkkel.  

Social Impact Award Croatia – 2019. október 1. Zágráb, Horvátország:  díjátadó ünnepség a “Social Impact Award Horvátország” program nyertesének.  

Social Crowdfunding Academy (Társadalmi Közösségi Finanszírozás Akadémia) – Torinó városa koordinálja a “Civic Academy Crowdfunding” projektet, a megvalósító 
együttműködő partnerek Guanxi, Fondazione Giacomo Brodolini és STI-Jobonobo. Az Akadémia csütörtökönként ülésezik a Torinói Nyílt Innovációs Központban (Open 
Incet). 

Social(i)Makers – 2019. November 14. Budapest, Magyarország: Projekt partnerünk, az IFKA Kft. a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együtt országos konferenciát 
szervez “társadalmi innováció a foglalkoztatásban” témában.   
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