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       Newsletter #2 – December 2019 
Kedves DelFin Közösség!  

 

Mindenek előtt boldog, egészségben teli új évet kívánunk Önöknek, izgalommal várva egyre élénkülőbb együttműködésünket 2020-ban mindazokkal, akik a társadalmi 
vállalkozások iránt érdeklődnek. Az elmúlt hónapokban a DelFin projekt figyelmének középpontjában a fejlesztendő régiókban működő társadalmi vállalkozások 
támogatására szolgáló eszközrendszerre állt; a régiónként meghatározott jó gyakorlatokból kiindulva a partnerek a regionális workshopok tapasztalatcseréit 
kamatoztathatták, és megkezdődött a pénzügyi és támogatási eszközök kidolgozása a társadalmi vállalkozók és vállalkozások, valamint üzleti támogató redszereik 
számára. Hírlevelünkben a négy régió e téren történt legfrissebb előrehaladásáról számolunk be.  

 

 

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

 

A társadalmi vállalkozások népszerűsítésének és támogatásának eszköztára  
A hátrányos helyzetű régiókban működő társadalmi vállalkozások támogatására létrejött eszközrendszer az üzleti támogató rendszerekre (pl. akcelerátorok, 
inkubátorok) és a társadalmi vállalkozások és vállalkozók finanszírozására és támogatására összpontosít, bemutatva a már meglévő, és az újonnan kifejlesztett vagy 
adaptált eszközökben rejlő lehetőségeket a társadalmi vállalkozások egyedi szükségleteinek kielégítésére. Fő felhasználóknak a helyi és regionális hatóságokat, az üzleti 
támogató szervezeteket, a fejlesztési ügynökségeket és a pénzügyi intézeteket tekintjük. Az eszköztár kidolgozása érdekében a stakeholderek és a regionális 
ökoszisztéma más fontos szereplői szorosan együttműködtek a közös alkotás során.    

 

 
Saxon-Anhalt, Németország: 2019. december 2-án Merseburgban (Saxon-Anhalt) Transnacionális Transzfer Workshop került 
megrendezésre, melyen számos stakeholder vitatta meg a tartományban működő társadalmi vállalkozások pályázati 
támogatásának kérdését és konkrét lépésekre tettek javaslatot. Áttekintették azokat a pénzügyi és a támogató eszközöket 
valamint a tanácsadási szolgáltatásokat, melyek Saxon-Anhalt vidéki területein mőködő társadalmi vállalkozásoknak 
megfelelnek. Francesca Bounanno, az olasz Giacomo Brodolini Alapítvány képviselője egy olyan hitelprogramot mutatott be, 
mely a társadalmi vállalkozások számára a pénzügyi vonulaton túl egyéb szolgáltatásokat is tartalmaz; a társadalmi innovációk 
népszerűsítéséről és a fejlesztendő területeken működő társadalmi vállalkozások támogatásáról szóló további prezentációk 
szintén értékes információkkal szolgáltak a tovább gondolkodáshoz. Következő lépésként a számba vett megközelítések és az 
eszköztár moduljainak továbbfejlesztését jelölték ki a jelen levők. 

 
 

 

http://www.interreg-central.eu/delfin
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Duga Resa Megye, Horvátország: 2019. november 26-án Zágrábban, Horvátországban Transnacionális Transfer 
Workshopot szerveztek, melynek célja volt, hogy inputtal szolgáljon a társadalmi vállalkozások 
népeszerűsítésére szolgáló eszközök fejlesztéséhez és megvitassák azok alkalmazhatóságát a jelen lévő helyi 
stakeholderekkel. A workshopon jelen voltak a horvátországi jó gyakorlatokat nyújtó szervezetek képviselői 
(ACT Group és Cooperative for Ethical Financing), valamint német jógyakorlatok (Center of Excellence-
társadalmi innováció Saxon-Anhalt) és olasz jógyakorlatok (Grand Up!) képviselői is. A szerveztek bemutatták 
projektjeiket, és a helyi stakeholderek, önkormányzatok és kormányzati szervek, üzleti támogató szervezetek 
és helyi társadalmi vállalkozások képviselői széles körű megbeszélést folytattak az eszközök helyi 
kontextusban történő felhasználhatóságáról. 

. 

 

 

 

 

 

Piedmont, Italy: 2019. december 9-én az olasz partner, a Finpiemonte and Fondazione Brodolini 
megbeszélést tartott a helyi akciócsoport képviselőivel (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, LAG) és az 
“Il filo da tesserae” társadalmi konzorciummal a DelFin projektről. Az eredmények gyümölcsözőek voltak és 
a projekt továbblépéséhez nyújtottak fontos irányvonalat. Biella stakeholderei igen aktív szerepet töltenek 
be a fejlesztendő régiókban működő társadalmi vállalkozások támogatásában és erős ökoszisztémát hoznak 
létre az ilyen vállalkozások segítésére. Köszönet a fenti szereplőknek az aktív közreműködésért! 

 

 

 
DelFin dióhéjban – elkészült a projekt szórólapja 
 
Az angol nyelvű szóróanyag megtekinthető itt:  take a look at our brand new leaflet! 

 

Közelgő események 

 
● Regionális stakeholder találkozók:  2020. január 30. Saxon-Anhalt, Magdeburg; 2020. január 

Duga Resa Megye, Horvátország    

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/projectdelfin/Leaflet-DelFin.pdf
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● DelFin szakértői és multiplikációs workshop Magyarországon 2020. február 27-én: a DelFin eszköztár bemutatása a négy partnerrégió politikai, gazdasági 
és tudományos területét képviselő stakeholderei, szakértői és multiplikátorai számára. Kapcsolattartó: Wibke Pörschke, DelFin vezető partner.      

●  Impact Konferencia 2020 – 2020. március 4-6. Az egyedülálló konferencia-típus harmadik alkalma Dél-Kelet Európában, ezúttal Szarajevóban, Bosznia-
Hercegovinában kerül megrendezésre. A Rendezvény a szervezetek össszefogásából eredő társadalmi hatás erősítésére összpontosít. Brodoto, ACT Group és 
Mozaik Foundation.   

● Impactwise 2020 – 2020. január 15. Torinó: “A társadalmi hatás új értéklánca” – egy napos rendezvény egy új vízió erősítésére, a társadalmi hatás új 
értékláncának megteremtésére.  

● “CrowdFundMe” Nap – 2020. január 15. Milánó: az “equity crowdfunding” témában megrendezésre kerülő első jelentősebb rendezvény. 
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