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önkormányzatok

és

fejlesztési ügynökségek számára: a DelFin Eszköztáron
keresztül biztosított támogatási, fejlesztési és pénzügyi
eszközök további népszerűsítése érdekében; valamint
pénzintézetek

számára

a

társadalmi

vállalkozások

népszerűsítése érdekében.
A

szemináriumok

ismertették

a

kifejlesztett

DelFin

Eszközök

használatát,

megosztották a mintaprojektek gyakorlati tapasztalatait, hozzájárultak ahhoz a
vitához, hogy mitől jó egy ökoszisztéma a szociális vállalkozás számára, mik a
társadalmi vállalkozások sajátos igényei és jellemzői.

Annak

a

célja,

hogy

a

célcsoportok

különböző

szereplőit

összehozzuk

szemináriumokon az, hogy javuljon a helyi ökoszisztéma, valamint a megbeszélések
hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük, mire van szüksége a társadalmi

ACHIEVEMENTS
vállalkozásnak
pénzügyi és nem pénzügyi támogatás tekintetében is.
Mosta német és horvát partnerrégiók érintett szereplőivel
részeit közöljük.
ITALY
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Hogyan lehet a gazdasági hatékonyságot és a közösségi jólét megtérülését a lehető
legoptimálisabban kombinálni az induló társadalmi vállalkozásokban? Milyen támogatásra
van szükségük a társadalmi vállalkozóknak a vállalkozásfejlesztő cégektól? Ez a két kérdés állt
a „Társadalmi vállalkozás a Szász-Anhalt régióban: Lehetőségek az Önkormányzatok és a
Fejlesztési Ügynökségek számára” című online szeminárium középpontjában, melyet a
Merseburgi Innovációs és Technológiai Központ (MITZ) mint a DelFin projekt egyik partnere
rendezett meg 2021. szeptember 23-án.
Az állami fejlesztési stratégia részeként a társadalmi startupok hozzájárulnak a következő
évek

aktuális

–

például

a

demográfiai

változás

során

bekövetkező

–

problémák

megoldásához, valamint az életminőség javításához, különösen a vidéki térségekben. Ennek
lehetővé tételéhez egyrészt a társadalmi vállalkozást be kell integrálni a helyi start-up
hálózatba, másrészt a keretfeltételeket egy differenciált „ökoszisztémán” keresztül kell
javítani. Ennek összehangolása és a vidéki térségek támogatási hátrányainak kompenzálása
érdekében most egy Szász-Anhalt tartomány egészére kiterjedő SENSA hálózati iroda jön
létre a MITZ-ben.

Három kérdés

...

ACHIEVEMENTS
Marina
Dübner-hez,

projektmenedzser

Értékteremtési

lehetőségek, Location Marketing Mansfeld-Südharz GmbH

49 partners
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Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi start-upok a Mansfeld-Südharz
járás vidéki
térségeinek fejlődéséhez?
ITALY

"Nagy fejlődési lehetőséget látunk itt. A helyi kihívások innovatív megközelítései jelenhetnek
meg így. Témák például az éghajlatváltozás vagy a vidéki kínálat. Emellett egyre többen
fókuszálnak a régió társszolgáltatásaira. "
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Mennyire terjedtek el már a társadalmi start-upok a Mansfeld-Südharz régióban?
"Még a kezdeti stádiumban vagyunk, és kerületünkben a start-up tevékenység meglehetősen
átlag alatti. Mindenekelőtt erre a témára szeretnénk felhívni a figyelmet."
Hogyan képzelheti el a társadalmi vállalkozók támogatását?
"Mint mondtam, először is szeretnénk felhívni a figyelmet erre a témára. Lehet, hogy vannak
már társadalmi fókuszú cégek. Ezért az első lépés a társadalmi vállalkozók helyi, majd később
országos hálózatainak kialakítása. Az egyik tervezett kulcs kerület strukturális átalakítását
célzó projektek egy innovációs központ létrehozása Lutherstadt Eisleben városában, amely az
egykori mansfeldi kombájn (egykori nagyvállalat) helyén épül fel. Itt amellett, hogy teret kap a
kutatás-fejlesztés, valamint az oktatás társadalmilag elkötelezett projekteknek is lesz helye. Ez
a hely segít létrehozni és hozzáférést biztosítani a tudáshoz. Segíti a tudás bővítését és ezzel
elősegíti a cserét is. Ezzel biztosítjuk szélesebb körű láthatóság a társadalomban, és élesebbé
válik a terület látható részeinek kinézete. Röviden, a cél egy jobb áttekintés létrehozása. Az
eszköztár ebben a tekintetben nagyon hasznos számomra."
Online találkozó: "A társadalmi innováció alapítókat keres"
A klímaválság, a demográfiai változás vagy a mezőgazdaság szerkezeti átalakulása, ezek és
más aktuális társadalmi változások napjainkban egyre fontosabbá válnak a vállalkozásalapítás
motivációjaként. A jó cselekvési szándék mellett a társadalmi vállalkozások új gondolatokat és
kreatív ötleteket visznek be a nyilvános vitába. A Merseburgi Innovációs és Technológiai
Központ (MITZ) 2021. szeptember 16-án „A társadalmi innováció alapítókat keres” című
online találkozóján szó esett arról, hogyan használható ez a megközelítés a szász-anhalti
vidéki területek fejlesztésére. Az élénk vita konklúziója: a társadalmi vállalkozások vidéki
régiókban való szilárdabb lehorgonyzása érdekében a támogatási struktúrákat és az
ajánlatokat pontosan az ő szükségleteikhez kell igazítani a jövőben.
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Gazdaságfejlesztési és Turisztikai osztályvezetőjéhez:
Szász-Anhalt szeretné javítani a társadalmi célú strat-upok keretfeltételeit. Mi a
fontos ebből a szempontból?
"A városi társadalmi célú start-upok természetesen jelentős hasznot húznak, ha az erők
összevonhatók és jól működő, kialakult kommunikációs struktúrák használhatók. A vidéki
térség sajátos kihívásokat jelent a hálózatépítés és az állami támogatási struktúrák
tekintetében.

A
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a
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tekintetében csak az egyik összetevő. Különösen fontos a hálózatban való elkötelezettség."
Mindezek alapján hogyan lehetne a témát a Saalekreis körzetben erőteljesebben
fejleszteni?
"Számomra a társadalmi vállalkozás területén adódnak lehetőségek a térszerkezettől
függetlenül folyamatosan növekvő kereslet miatt. Például a mindennapi élet szervezéséhez
kapcsolódó szociális szolgáltatások, amik egyre nagyobb keresletet fognak tapasztalni a
demográfiai változások miatt a Saalekreis kerületben is. A gazdasági fejlődésnek ezért kísérő
szolgáltatásokat és támogatást kell kínálnia a cégalapítás lépéseinek sikeres elsajátításához."
Hogyan segíthet ebben a kérdésben a Merseburgi Alkalmazott Tudományok
Egyetemének közelsége?
"Az egyetem nagyon meghatározó szereplője az erősebb társadalmi vállalkozói szellemnek itt
a régióban, nem utolsósorban a fókusza miatt. Az ott átadott tudáson túl a mai hallgatók
kreatív ötletei, akik jó esetben a holnap vállalkozói és a sikeres start-up hálózat
kulcsfontosságú tényező. A 2021. szeptember 23-i online szeminárium megmutatta, hogy a
vállalkozói bátorságon túl a társadalmi start-upoknak is intenzív támogatásra és erős
hálózatra van szükségük."

A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS
ÉRTÉKET HOZ A HELYI KÖZÖSSÉG
SZÁMÁRA
“A társadalmi vállalkozás értéket hoz a helyi közösség számára” elnevezésű szeminárium a
Karlovaci Politechnikumban tartották meg.
A szemináriumot a horvát tandem, Duga Resa városa és a zágrábi Brodoto ügynökség
szervezte a LAG Vallis Colapis és Cooperative for Ethical Financing (ZEF) társult partnerek
támogatásával.
A célközönség a vállalkozást segítő intézmények és a helyi önkormányzati egységek voltak,
hogy bevonják őket abba a folyamatban lévő vitába, amely arról szól, hogy a társadalmi
vállalkozók milyen értékeket hoznak a helyi közösségeiknek.
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Szociálpolitikai Minisztérium pénzügyi eszközök létrehozásával és
végrehajtásával foglalkozó főosztály vezetője.
Hogyan látja a társadalmi vállalkozás jövőjét Horvátországban?
Bár Horvátországban lejárt a Társadalmi Vállalkozásfejlesztési Stratégia, az Európai Unió
szabályozása számos lehetőséget kínál a társadalmi vállalkozóknak. A Munkaügyi,
Nyugdíjrendszer-, Család- és Szociálpolitikai Minisztériumban ugyan nem vagyunk politikai
döntéshozók, de az európai projektek megvalósításáért felelünk. A kritikus tömeg uniós
források révén történő megteremtése és a társadalmi vállalkozók számának növelése
minden bizonnyal hatással lesz a döntéshozókra Horvátországban.
Továbbá

a

legfontosabb

cél

a

valódi

szociális

vállalkozók

Horvátországban, konkrét szabályozás elfogadása érdekében

számának

növelése
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Ön szerint hogyan tudják az állami szervek támogatni a konkrét társadalmi
vállalkozást Horvátországban?
Mi, mint minisztérium úgy tudunk hatni, ha elsősorban pénzügyileg támogatjuk a társadalmi
vállalkozókat. A társadalmi vállalkozás horvátországi láthatóságát is befolyásolhatjuk, ha jó
gyakorlatok

példáin

keresztül

népszerűsítjük

azt.

Végül

el

kell

magyaráznunk

a

nagyközönségnek, hogy mi is az a társadalmi vállalkozás, mert nagy a félreértés. Sok év után
a társadalmi vállalkozás még mindig keveredik a társadalmilag felelős vállalkozással. Ha a
közvélemény

megérti

a

szociális

vállalkozás

fogalmát,

könnyebben

fogjuk

tudni

népszerűsíteni.
Segítheti-e a társadalmi vállalkozás a közszférát?
Minden bizonnyal segítheti. A társadalmi vállalkozók arról híresek, hogy innovatívak. A
rendszer lassú és lomha, és nem túl gyakran innovatív. A rendszer sokat tanulhat a
társadalmi vállalkozóktól, és így megértheti, mennyire fontos az innováció, és hogy a
vállalkozói világ folyamatosan változik.
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