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DelFin projekt: Társadalmi vállalkozások támogatása vidéki térségekben
Európa-szerte a vidéki régiók számos társadalmi kihívással néznek szembe napjainkban, mint például a
munkanélküliség, „agyelszívás” vagy az elöregedő népesség. A DelFin projekt ezért a pénzügyi rendszerek
fejlesztésére törekszik, hogy a vidéki térségek társadalmi vállalkozásai több támogatást kaphassanak. Az
elkövetkező három évben ez Interreg Central Europe Program által támogatott projekt az alábbi célokat
igyekszik megvalósítani:
• vidéki térségek társadalmi vállalkozásainak támogatása,
• pénzügyi és támogatási eszközök fejlesztése a társadalmi vállalkozások számára,
• a pénzügyi ökoszisztéma regionális és helyi szereplői közötti együttműködés elősegítése a társadalmi
vállalkozói szellem kialakítása érdekében a vidéki területeken,
• vállalkozói készségek és képességek fejlesztése a közép-európai régiók gazdasági és társadalmi
innovációjának elősegítése érdekében.
Németországból, Magyarországról, Horvátországból és Olaszországból nyolc projekt partner dolgozik
országuk alábbi vidéki régiói helyzetének javításán: Saalekreis régió (Németország), Hajdú-Bihar megye (Magyarország), Duga Resa város (Horvátország)
és Piemont régió vidéki területei (Olaszország).
További információk: www.interreg-central.eu/delfin

A regionális analízis legfontosabb eredményei és torinói egyeztetés
A projekt partnerek külön elemzéseket készítettek, hogy áttekintést nyújtsanak jelenlegi helyzetükről. Ezen
elemzéseket aztán egy nagy, közös összehasonlító analízisbe rendezték. A demográfiai adatok, gazdasági
helyzet, valamint a társadalmi vállalkozások és vállalati támogatási struktúrák helyzetének elemzése után
számos intézkedési igényt sikerült azonosítani az egyes partner régióknál. Saalekreis régió új társadalmi
vállalkozásainak egyedi támogatásra van szüksége a tájékoztatás és kapacitásbővítés terén a célcsoport
különleges igényeinek figyelembe vételével. Piemont megfelelő gazdasági és pénzügyi támogatást szeretne
biztosítani, valamint a helyi gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos potenciális szinergiákat kihasználni.
Saalekreis régió szeretné megszüntetni a vállalkozói készségek hiányát a társadalmi vállalkozások körében,
illetve nagyobb mértékű támogatást biztosítani, Hajdú-Bihar megye pedig igyekszik a társadalmi
vállalkozások ismertségét növelni és gyakorlati képzést nyújtani a szervezeteknek.
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A szeptember 24-25-i torinói projekttalálkozón az elemzések eredményeit vitatták meg a partnerek. Az egyeztetésen résztvevő huszonnégy szakértő a
partnerrégiók elemzéseinek fő következtetéseiről, a társadalmi vállalkozások és támogató intézmények hasonlóságairól és különbségeiről, valamint jó
gyakorlati példákról, azok továbbfejlesztési és más vidéki régiók általi átvételi lehetőségeiről tárgyalt.

A partnerrégiók jelenlegi helyzete
Mivel minden projektpartner helyzete egyedi, minden régióban szakértői találkozókat rendeznek majd, ahol a társadalmi vállalkozói modelleket, valamint a
vidéki régiók előtti kihívásokat vitatják meg a helyi érintettekkel. Ezen találkozók célja, hogy a gazdaságélénkítés innovatív módjait mutassák be és együtt
tudjanak dolgozni a helyi fejlődésért.
A július 8-i piemonti találkozót például Torinóban rendezték. A Brodolini Alapítvány és a FinPiemonte olyan részvevőket hívott meg, akik a régió belső
területén lévő társadalmi vállalkozások támogatásában érdekeltek. A találkozó célja az első komoly társadalmi vállalkozások fejlesztési rendszerét támogató
kerekasztal létrehozása volt. Egy másik példa a szeptember 16-i károlyváros megyei szakértői találkozó Duga Resában. Itt a projekt fő céljairól és a helyi
elemzés eredményeiről tájékoztatták a helyi érintetteket, mely a projekteredmények lehetséges előnyeiről szóló élénk eszmecseréhez vezetett.

Közelgő események és tevékenységek
Transznacionális transzfertalálkozók – november-decemberben a helyi partnerek és szakértők találkoznak a kiválasztott DelFin partnerekkel, hogy
megszervezzék a társadalmi vállalkozói szellem támogatásáról szóló transznacionális tapasztalatcserét a partnerrégiókban.
Generation Z– a 2019. október 18-án a németországi Magdeburgban megrendezendő egyésznapos konferencia témája a társadalmi vállalkozói forma, a „nyitott

laboratóriumok” és a lakossági tudományos tevékenységek.
Állás kilátások 4.0 – a Merseburgi Innovációs és Technológia Központ (Szász-Anhalt) 4. alkalommal rendezi meg a regionális állásbörzét október 19-én. A
DelFin projekt standja a bejáratnál fog állni, hogy bemutassuk a tevékenységeket és felhívjuk a figyelmet a kísérleti projekt szakaszra.
Social Impact Award Croatia

– a Horvát Társadalmi Hatás Díj nyerteseinek díjátadó ceremóniája október 1-jén Zágrábban.

Társadalmi Közösségi Finanszírozás Akadémia – a Torinó Város által koordinált projekt a Guanxsi, a Giacomo Brodolini Alapítvány és a STI-Jobonobo
partnerségében valósul meg a Torinói Nyílt Innovációs Központban (Open Incet). Helyszíne az „Open Incet” minden csütörtökön.
Social(i)Makers –az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával közösen november 14-én, Budapesten
szervez nemzeti konferenciát „társadalmi innováció a foglalkoztatásban” témában.
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