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              3. Hírlevél – 2020 március 
Kedves DelFin Közösség!  

 

 

Mindenek előtt reméljük, hogy hírlevelünk mindannyiukat biztonságban, egészségben találja, és pozitívan tekintenek a mindenkit érintő szokatlan helyzetre. Jelenleg 
a társadalmi vállalkozások támogatására létrehozott eszközrendszer véglegesítésén dolgozunk, amely hamarosan elérhető lesz elektronikus formában. Ezzel egy időben 
hozzákezdtünk a projekt következő szakaszához, az egyes eszközök tesztelésére hivatott pilot tevékenység előkészítéséhez is. Ebben a hírlevelünkben a partner régiók 
fő tevékenységeinek előrehaladásáról, valamint néhány online eseményről szeretnénk beszámolni. 

 

Magyar tapasztalatok egy olasz jó gyakorlat alapján 

 

2020. január 23-án magyar partnereink tapasztalatcserén alapuló workshopot (TTWS) szerveztek Budapesten. A találkozó fő célja az elmaradottabb vidéki régiók 

gazdaságfejlesztésének tanulmányozása volt, az olasz gazdaságfejlesztési projekt, a NEMO (Nuova Economia in Montagna) innovatív vidékfejlesztési forrás-térkép 

módszerének segítségével. A prezentációt a stakeholderek közötti kötetlen beszélgetés követte a bemutatott eszközökről, és azok magyarországi adaptálásáról. 

 

Az új megközelítést és a forrás-térkép módszert a magyarországi társadalmi vállalkozások az 

alábbi területeken hasznosíthatják:   

 

● felelős turizmus, 

● helyi közösségfejlesztés, 

● közösségépítés és a közösségek mozgósítása, 

● kulturális szolgáltatások és területi jólét, 

● energiahatékonyság és a megújuló energiák előállítása. 

A NEMO képviselője a workshopot követő napra meghívást kapott Debrecenbe az ott tartott 

stakeholder találkozóra, ahol az új közönség előtt is ismertette projektjüket. 
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Ötletbörze Saxony-Anhaltban (Németország): támogatókat váró társadalmi innovációk 
Március végén a német partnerek, Merseburg Innovation and Technology Center és az Investitionsbank Sachsen-Anhalt ötletbörzét kezdeményeztek pilot programjuk 

potenciális résztvevőinek felkutatására, mely program 2020. június elején indul (lsd. a lenti eseménylistát). Idő közben a német partnerek szorgalmasan tesztelik a 

különböző online szolgáltatásokat, a kísérleti program könnyen hozzáférhető elektronikus formájának támogatására. Mindeközben fontos lépést tartani a 

németországi társadalmi vállalkozásokat érintő hírekkel és információkkal, és ezek alapján a kísérleti programot a jelen helyzet új igényeihez alakítani.   

Az olasz kísérleti program – rendkívüli helyzetben 

Az olasz projektpartnerek a régiókkal szoros kapcsolatot ápolnak, így pontosan átlátják a jelenlegi és jövőbeli szükségleteket. Ezekben az időkben a fő cél, hogy a 

kísérleti program támogatni tudja a veszélyhelyzet második szakaszában szükséges védekezést. 

A horvát kísérleti program digitális verzióra váltott 

A horvát tandem-partnerek a kísérleti program fejlesztését Duga Resa megyében valósítják meg. A jelenlegi helyzet miatt módosításra szorul az “elmaradott régiók 

társadalmi vállalkozásainak kapacitásnövelése”, mint megközelítés, néhány eleme. Ez lényegében azt jelenti, hogy a támogatás módja erőteljesebben alapulhat 

online eszközökön és módszereken, továbbá a tervezett eseményeket online felületeken rendezik meg. 

Közelgő események és tevékenységek 
 
Európa 

● Esemény: Online hackaton #euvsvirus.org (április 24-26.); Sponsor/szervező: Európai Bizottság, szorosan együttműködve az EU tagállamokkal; Formája: online 

hackathon; Témája: páneurópai hackathon, melynek során az európai civil társadalmak, innovátorok, partnerek és befektetők együttesen találnak innovatív 

megoldásokat a koronavírus járvánnyal összefüggő változásokra; Link: https://euvsvirus.org/  

 

Olaszország 

● Esemény: A pozitív energiák aktiválása; Sponsor/szervező: Banca etica – az FGB etikus bank - partnere; Formája: webinar / élő közvetítés; Témája: 

innováció / 3. szektor; Link: https://bit.ly/2UkNYod 

● Esemény: Techsoup akadémia; Sponsor/szervező: Techsoup – digitalis ügynökség; Formája: webinar / élő közvetítés; Témája: digitalizáció; Link: 

https://bit.ly/2Ui30v8 

● Esemény: Digitális újjászületés; Sponsor/szervező: Mashub – sartup; Formája: webinar / élő közvetítés; Témája: üzleti fejlesztés és pénzügyi irányítás, okos 

munka és digitális átállás, digitalis kommunikáció és marketing; Link: https://bit.ly/3dtMIGY 

● Esemény: A társadalmi vészhelyzetek támogatásának terve, egészségügy és oktatás; Sponsor/szervező: Compagnia san paolo Alapítvány; Formája: 

gazdaságtámogatási terv; Témája: harmadik szektor - támogatás; Link: https://bit.ly/2UhuW2a 

● Esemény: Covid19italia; Sponsor/szervező: Action aid; Formája: kezdeményezések platformja; Link: https://www.covid19italia.help/ 

https://euvsvirus.org/
https://euvsvirus.org/
https://bit.ly/2UkNYod
https://bit.ly/2Ui30v8
https://bit.ly/3dtMIGY
https://bit.ly/2UhuW2a
https://www.covid19italia.help/
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● Esemény: Biellawelfare; Sponsor/szervező: Gruppo cooperativo cgm - cooperatives; Formája: digitalis jóléti platform; Témája: oktatási szolgáltatások; 

Link: https://bit.ly/2Uk8SE3 

 

Németország 

● Esemény: COVID-19-hasznos információk; Formája: weboldal információ Sponsor/szervező: The Social Entrepreneurship Network Germany (SEND e.V.); 

Témája: COVID-19 hasznos információk társadalmi vállalkozások és más szervezetek számára. Ötletek és eszközök, hogyan segíthetünk egymásnak a kijárási 

korlátozások idején; Link: https://bit.ly/3dyBdhk; https://bit.ly/39qVHWo 

● Esemény: Online hackathon #euvsvirus.org (április 24-26.); Formája: online hackathon; Sponsor/szervező: Európai Bizottság, szorosan együttműködve az EU 

tagállamokkal; Témája: páneurópai hackaton, melynek során az európai civil társadalmak, innovátorok, partnerek és befektetők együttesen találnak 

innovatív megoldásokat a koronavírus járvánnyal összefüggő változásokra; Link: https://euvsvirus.org/  

  

 

● Esemény: Társadalmi innováció a támogatók felkutatására – március 30-tól ; Formája: ötletbörze / verseny; Sponsor/szervező: a német tandem-partnerek; 

Témája: A kísérleti program potenciális résztvevőinek felkutatására rendezett verseny, a program a régió jelenlegi helyzetéhez igazodik. A 9 hónap alatt 

rugalmas hozzáférhetőséget biztosítunk a tevékenységekhez és a támogatásokhoz, digitálisan és/vagy helyi szinten; Link: https://bit.ly/2vR5XcH 

 

Horvátország 

● Esemény: Online üzleti találkozók; Sponsor/szervező: Brodoto Kreatív Ügynökség ; Formája: online workshopok; Témája: Brodoto a társadalmi vállakozások 

számára a következő online workshopokat szervezte: “Pénzügyi források vállalkozók számára” (2020. április 6.), “A vállalkozói kultúra társadalmi felelőssége” 

(2020. április 27.) ; Link: https://brodo.to/2z6fvlb 

● Esemény: Crowdfunding Akadémia; Sponsor/szervező: Brodoto Kreatív Ügynökség; Formája: online workshop; Témája: április közepén a Brodoto kétnapos 

online Crowdfunding Akadémiát szervezett a közösségi finanszírozásról; Link: https://bit.ly/3btxMXK 

 

Ez a hírlevél a szerző nézeteit tükrözi; az Interreg Central Programme hatóság nem felel a jelen hírlevélben közölt információk bármely felhasználásáért. 
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