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A DelFin projekt olaszországi partnerei, a Finpiemonte
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és

a

Giacomo

szeptemberében

Brodolini

Alapítvány

kapacitásépítő

2021

szemináriumot

szerveztek „Az ESG (környezeti, társadalmi, vezetési)
kritériumok

alkalmazásának

elméleti

és

gyakorlati

megközelítései” címmel.
A szeminárium a társadalmi vállalkozások támogatásának fontos szereplőit, a helyi bankok
és LEADER akciócsoportok képviselőit célozta meg.

A workshop a Banca Etica és az Ashoka Italia által megvalósított tréningeken és interaktív
foglalkozásokon

keresztül

támogatta

az

ESG

kritériumok

hitelezés

és

a

pénzügyi

támogatások területén történő alkalmazásához szükséges ismeretek és gyakorlati készségek
elsajátítását, fejlesztését.

A szeminárium a DelFin projekt partnerei által szervezett nyolcrészes kapacitásépítő
szeminárium-sorozat keretében került megvalósításra, amely a helyi és regionális
önkormányzatokat, pénzintézeteket és vállalkozásfejlesztő szervezeteket célozta
meg a DelFin eszköztárában összegyűjtött vállalkozásfejlesztési és finanszírozási eszközök
népszerűsítése, valamint a szociális vállalkozások fejlesztése érdekében.

ACHIEVEMENTS

A szemináriumok bemutatták a DelFin projekt keretében kidolgozott49
vállalkozásfejlesztési
és
partners
finanszírozási eszközök használatát, megosztották a projekt keretében involved
megvalósított kísérleti
(pilot) programokkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat, hozzájárultak a társadalmi
vállalkozások konkrét igényeivel és a számukra kedvező ökoszisztéma kialakításával
kapcsolatos szemléletformáláshoz.

ITALY

Ehhez kapcsolódóan interjú olvasható hírlevelünkben Tommaso Rondinellával, a Banca Etica
Társadalmi és Környezeti Értékelő és Hatásmodellező Irodájának vezetőjével.
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A Banca Etica egy Olaszországban és Spanyolországban működő szövetkezeti bank.
Olyan magánszemélyek és szervezetek elhatározásából jött létre, melyek összefogtak
egy, az etikus pénzügyek alapelveire; azaz az átláthatóságra, a részvételiségre, a
mértékletességre, a hatékonyságra és a gazdasági események nem gazdasági
következményeinek figyelembevételére alapozott pénzintézet létrehozása érdekében.

Mit tesz az önök bankja a társadalmi vállalkozásokért?
A bank demokratikus működését és etikus megközelítésmódját biztosítja, hogy tagjai az
„egy tag - egy szavazat” elv szerint szabadon vesznek részt a döntéshozatali
folyamatokban: a közgyűlésen minden tagot (s egyben tulajdonost) azonos szavazati jog
illet meg, függetlenül az általuk birtokolt tulajdonrész nagyságától, részvényeik számától.
A felhalmozott megtakarításoknak köszönhetően a Banca Etica képes a társadalmi
jólétet, a szociális gazdaságot, a környezetvédelmet, az innovációt, a nemzetközi
együttműködést és a kultúrát célzó projekteket finanszírozni. Ez az információ
ellenőrizhető: a Banca Etica az egyetlen bank Olaszországban, amely az összes általa
nyújtott kölcsönt közzéteszi honlapján.

ACHIEVEMENTS
A Banca
Etica valamennyi ügyfelét értékeli társadalmi és környezeti szempontból, és
megvizsgálja hitelei felhasználásának közvetlen (a finanszírozás által érintett konkrét

49tevékenységei
partners által
tevékenységekkel kapcsolatos) és közvetett (a szervezet általános
involved

gyakorolt) hatásait ezeken a területeken.

ITALY
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Egy konkrét példa?
Épp most zárult le a Banca Etica Csoport “a|impact” befektetési alapja és a Fundación
Finanzas Éticas, a Banca Etica Csoport spanyol alapítványa közös “Ready to Impact”
(“Hatásra kész”) társadalmi vállalkozás-fejlesztő programjának 4. felhívása.
A „Ready to Impact” egy egyedülálló akcelerációs program, amely lehetővé teszi a
résztvevők számára a befektetésekre történő felkészülést, a társadalmi hasznosságú
befektetési alapokkal való párbeszédhez szükséges kultúra és ismeretek elsajátítását.
14 olyan vállalkozás kerül kiválasztásra a programban, amelyek fenntartható és
skálázható üzleti modellel rendelkeznek, és képesek jelentős társadalmi hatást
generálni.
A

társadalmi

vállalkozások

szabadon

foglalkozhatnak

a

jóléti

és

személyi

szolgáltatásokkal, az oktatással és az egész életen át tartó tanulással, a lakhatással és a
megélhetés kérdéseivel, a mezőgazdasággal és a környezetvédelemmel, a körforgásos
gazdaság, a kézművesség 2.0, a kisipar és a kreatív ipar problémáival valamint a
fenntartható pénzügyek és a kereskedelem kérdéseivel.
The selected enterprises will participate in an acceleration process on investment
readiness, including activities of managerial coaching developed by expert tutors, the
possibility of access to a wide network of public and private stakeholders and the
presentation of funding opportunities, equity and debt.
A kiválasztott legjobb startup-ok számára 500.000 Eurós befektetési lehetőség válik
elérhetővé.

.

2022. MÁRCIUS 23,. 10.00-13.00 –
ZÁRÓKONFERENCIA A POZITÍV
VÁLTOZÁSOKAT TÁMOGATÓ
GAZDASÁGRÓL

A 2021-es IMPACT konferencia közös megvalósítása után, 2022 március 23-án a Közép-európai
társadalmi vállalkozások fejlesztésén dolgozó Interreg CE projektek, a DelFin és a CE Responsible
újra összefognak, hogy a 2022 tavaszán végéhez közeledő projektek közös zárókonferenciája
keretében bemutassák legfontosabb eredményeiket és mindazt, ami maradandót alkottak.
A

három

órásra

tervezett

rendezvény

keretében

megosztásra

kerülnek

projektek

a

transznacionális és Közép-európai vonatkozású tanulságai és tapasztalatai.
A konferencia első blokkjában (10:15-11:00) társadalmilag felelős vállalkozások, közösségi
szolgáltatások és a társadalmi vállalkozási kultúra fejlesztése érdekében nyújtott támogatások
kerülnek bemutatásra a partner országokból. A második blokkban (11:00-11:45) az előadók a
társadalmi vállalkozások számára nyújtott szakpolitikai támogatások létező gyakorlatait és a
transznacionális hálózatosodás által nyújtott hozzáadott értéket, lehetőségeket fogják értékelni.
Végül a harmadik blokkban (11:45-12:45) innovatív társadalmi (vállalkozási) projekteket ismerhet
meg a közönség a partner országokból. Az utolsó blokk lehetőséget fog biztosítani a
véleménycserére, a záró gondolatok megosztására és a társadalmi vállalkozások partner
országokban zajló további támogatására vonatkozó üzenetek megfogalmazására.
Az előadókkal kapcsolatos további részletek és a konferencia Zoom linkje a rendezvényt megelőző
napokban kerülnek megosztásra a projekt kommunikációs csatornáin. Kérjük, jegyezzék be a
konferencia időpontját a naptáraikba és vegyenek részt a rendezvényen!
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