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       Newsletter #4 – July 2020 
Kedves DelFin Közösség! 

 

A fejlesztendő régiók társadalmi vállalkozásainak (TV) támogatására létrehozott eszközrendszer első verziója már elérhető elektronikus formában. Reméljük, minél 
több olvasónak inspirációul szolgálnak más európai országok társadalmi vállalkozások támogatásában szerzett tapasztalatai; az eszköztár tartalmáról ebben a hírlevélben 
olvashatnak részletesen, vagy érdemes felkeresni a www.support4SE.eu weboldalt. Örömmel vesszük visszajelzéseiket, javaslataikat, és természetesen további eszközök 
bemutatását, melyeket szívesen teszünk közzé az említett felületen. 

 

Eszköztár a társadalmi vállalkozások támogatására és 
népszerűsítésére   

 A DelFin eszközrendszer a közintézmények és pénzügyi szervezetek részére kínál praktikus 

információkat a társadalmi vállalkozások támogatásához. A pénzügyi és támogatási eszközök 

online kompendiumaként az a társadalmi vállalkozásokra és az üzleti támogató rendszerekre 

összpontosít, figyelembe véve azok speciális igényeit. Az eszközrendszer különösen a helyi- 

és regionális közintézményekre, üzleti támogató szervezetekre, fejlesztési ügynökségekre és 

pénzügyi intézményekre fordít nagy figyelmet az alábbi területeken:  

● megfelelő gazdasági és pénzügyi támogató rendszerek kidolgozása, 

● együttműködés / networking elősegítése, 

● a társadalmi vállalkozók üzleti készségeinek fejlesztése, 

● az értékelési és monitoring rendszer támogatása. 

Ezidáig az eszközrendszer 3 fő téma köré csoportosul: 1. üzleti támogató 

rendszerek és szolgáltatások, 2. pénzügyi rendszerek és szolgáltatások, 3. értékelési eszközök.  

Az eszközleírás a támogatandó társadalmi vállalkozások növekedési szakasza 

alapján kerül részletes kifejtésre (a nem gazdasági egységektől a növekedési szakaszban lévő társadalmi vállakozásokig).Figyelembe veszi a várható eredményeket, a 

megvalósítás lépéseit, a szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokat, és a legfontosabb tényezőket, melyek a sikerhez vezethetnek. Különös hangsúlyt kap a 

felhasználhatóság, adaptálhatóság és transzferábilitás, a fejlesztendő régiókban található társadalmi vállalkozások tekintetében. 

Összességében az eszköztár a fejlesztendő régiókban működő, speciális transzformációs kihívásokkal szembenéző társadalmi vállalkozások jelentős 

szerepét kívánja hangsúlyozni, valamint támogatni kívánja a gazdasági és társadalmi innovációt. 

 
SCREENSHOT 

 

 www.support4SE.eu 

http://www.support4se.eu/
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Közelgő események és tevékenységek 

 

● Esemény: online események (május 25. és július 21. között, Németország) Formája: online webinarium, konzultáció és/vagy esemény Sponsor/szervező: Social 

Impact Lab; Témája: különböző, a COVID-19 és hatásai, kreatív/ tematikus workshopok  Link: https://bit.ly/2WJfCfL 

● Esemény: Social Impact Est (május 21. és július 16. között csütörtökönként du. 7-8 óra között, Berlin) Formája: online találkozó Sponsor/szervező: Social 

Entrepreneurship BW és Mannheim városa; Témája: peer-to-peer online szakmai találkozó technológia, marketing, civil szervezetek, valamint “Innováció a társadalmi 

javakért a kompetenciák kiaknázásával” témakörökben. 

● Esemény: Társadalmi Pénzügyek Formája: online webinarium (pdf. formátum) Sponsor/szervező: Siemens alapítvány és FASE Témája: A társadalmi vállalkozások 

pénzügyeinek felügyelete világszerte  Link: https://fa-se.de/events-webinare/   

● Esemény: Crowdfunding academy Sponsor/organizer: Brodoto creative agency, Belgrád, Szerbia  Formája: online workshop Témája: A Brodoto által júniusban 

szervezendő három napos online workshop - Crowdfunding academy; Link: https://bit.ly/2XcWnMa 

 
 

 

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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