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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Interreg Central Europe program keretében megvalósuló DelFin (Pénzügyi ökoszisztéma
fejlesztése a vidéki térségek társadalmi/szociális vállalkozásainak támogatása érdekében Development of Financial Ecosystems for the Promotion of Social Entrepreneurship in Rural Regions)
című projekt megvalósításához kapcsolódó
„Társadalmi vállalkozások támogatása”
mintaprojekt pályázati felhívása.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet az Észak-alföldi régióban már működő
vagy induló társadalmi vállalkozások számára pénzügyi, menedzsment, piacszerzés/értékesítési
támogatás és online marketing témakörű képzési programban való részvételre.

1.

A pályázat célja

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat teljes mértékben elkötelezett a társadalmi innováció és a
társadalmi célú vállalkozások ökoszisztémájának népszerűsítése és fejlesztése mellett. A pályázat fő
célja, hogy az önkormányzat támogassa a már működő és a most induló, Észak-alföldi régióban
található társadalmi vállalkozások fejlődését.
Jelen pályázat esetében azok minősülnek társadalmi vállalkozásnak akik: az üzleti alapon működő
vállalkozásokhoz hasonlóan pénzügyileg önfenntartóak azonban elsődleges céljuk nem a
profitmaximalizálás, hanem egy általuk fontosnak tartott társadalmi cél megvalósítása, hiszen a
társadalom számára teremtett pozitív hozamot is figyelembe veszik.

2.

A „DelFin – Társadalmi vállalkozások támogatása mintaprojekt” felépítése

A mintaprojekt hét hónapos időtartam alatt valósul meg a Debreceni Egyetem szakértői valamint
élvonalbeli szakmai mentorok részvételével.
A program ütemterve a következő:
- 2020. szeptember: a pályázatok beérkezése, hiánypótlások kezelése, a nyertes pályázók
kiválasztása és értesítése,
- 2020. október-december: pénzügy, menedzsment, piacszerzés/értékesítési támogatás és
marketing/online marketing témakörű workshopok lebonyolítása (helyszín: 4024 Debrecen, Piac
u.54. vagy online),
- 2021. január-február: egyéni mentorálás a nyertes pályázók számára, a képzés során felmerülő
problémás fókuszpontok és igényeik alapján, vállalkozásuk indításának vagy működésének

-

hatékonyabbá tétele érdekében, valamint „pitching” (A pitch egy olyan alkalom, ahol a társadalmi
vállalkozások lehetőséget kapnak tevékenységük, programjuk gyors, figyelemfelkeltő, lényegre
törő bemutatására mindössze pár percben, egy zsűri és a hallgatóság előtt) rendezvényre való
felkészítés a prezentációs képességek magas szintre fejlesztése érdekében. A zsűri tagjai a
megyében aktív, társadalmilag elkötelezett nagyvállalatok, pénzügyi intézmények, valamint a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat képviselői.
2021. március: „pitching” rendezvényen való részvétel. Az esemény kiváló lehetőséget nyújt arra,
hogy a társadalmi vállalkozás saját tevékenységét üzleti befektetők előtt bemutassa, valamint
kapcsolatépítésre potenciális üzleti, értékesítési partnerekkel. A rendezvény emellett lehetőséget
nyújt más vállalkozásokkal és fejlesztő cégekkel való kapcsolatteremtésre is.
A képzés és mentorálás együttes értéke kb. 4.000 EUR/szervezet (nem közvetlen pénzügyi
támogatás). A képzések egy része személyesen, más alkalmak pedig online formában kerülnek
megrendezésre.

-

A fentiek alapján a mintaprojekt olyan meglévő vagy induló társadalmi vállalkozásoknak jelenthet
hozzáadott értéket, amelyek:
most indítják el társadalmi vállalkozásukat,
már működnek, de fejlődni szeretnének,
üzleti partnereket keresnek,
pénzügyi intézetekkel szeretnének kapcsolatot teremteni,
a hálózatépítésben szeretnének előre lépni.

A mintaprojektben pályázónként maximum 2 fő vehet részt. A pályázók részére a „Társadalmi
vállalkozások támogatása” mintaprojektben való részvétel ingyenes. A mintaprojektben
megvalósuló személyes jelenlétet igénylő workshopok helyszíne a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat épülete, 4024 Debrecen, Piac utca 54.

3.

A pályázat benyújtásának feltételei

A képzésben azok az induló vagy működő társadalmi vállalkozók/vállalkozások vehetnek részt,
akiknek/amelyeknek:
-

-

a székhelye/ telephelye a pályázat benyújtásakor az Észak-Alföldi régió valamely megyéjében
(Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg) van bejegyezve, vagy itt
folytatja vállalkozói és/vagy társadalmi célú tevékenységét, vagy ebben a régióban tervez
társadalmi vállalkozást indítani,
meglévő társadalmi vállalkozás esetén az üzleti tevékenysége mellett van konkrét társadalmi
célja és mérhető társadalmi hatása
olyan vállalkozás indítását tervezi, amelynek üzleti tevékenysége mellett mérhető társadalmi
hatása is várható.

4.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

Pályázni a pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező adatlap benyújtásával és a lentebb felsorolt
kötelező dokumentumok csatolásával lehet. A pályázati dokumentáció aláírás után szkennelve, pdf
formátumban, elektronikus úton nyújtható be a következő email címre:
jegyzo@hbmo.hu (Kérjük, hogy az email tárgyában a „DelFin - Társadalmi vállalkozások támogatása”
megnevezést szerepeltesse!)
A „DelFin – Társadalmi vállalkozások támogatása” mintaprojekt pályázathoz benyújtandó
dokumentum
elérhető
a
Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat
honlapján
(http://www.hbmo.hu/CPage.aspx?key=663).

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a 06 20 406 70 19 telefonszámon, valamint a
judit.karacsonyi@hbmo.hu email címen lehetséges.

5.
-

A Pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok:
pályázati adatlap (aláírva, PDF formátumban),
már működő társadalmi vállalkozás esetén továbbá:
tárolt cégkivonat másolata,
2019-es év pénzügyi beszámolója.

A pályázatok benyújtási határideje:
2020. szeptember 10.

6.

A pályázat érvényességének vizsgálata

A pályázatok beérkezését követően azok érvényességének ellenőrzése a következő szempontok szerint
történik:
megfelelően töltötték-e ki a pályázati adatlapot,
megküldték- e valamennyi, a pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumot
(amennyiben releváns).
Amennyiben a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítjuk, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, hiánypótlásra egyszer kerül sor a 7. pontban meghatározott
módon.
Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott
feltételeknek az esetleges hiánypótlást követően sem. A határidőn túl érkező pályázatok érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

7.

Hiánypótlás módja:

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlás teljesítésére, a hiánypótlási felhívás
kézhezvételétől számított 5 munkanap áll rendelkezésre. Amennyiben a pályázó nem pótolja a
hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, illetve nem a
megadott határidőn belül tesz eleget, a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni.

8.

A mintaprojektben való részvétel kiválasztásának szabályai:

A pályázatok érvényességi feltételeinek vizsgálatát a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat munkatársai
végzik.
A pályázati anyagok tartalma alapján az értékelést a DelFin Munkacsoport végzi el, mely a HajdúBihar Megyei Önkormányzat, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., az OFA ÉszakAlföldi Ügyfélszolgálati Iroda és egyéb szakmai szervezetek képviselőiből áll. A Munkacsoport ülése
a pályázati határidő lejártát követő 10 munkanapon belül történik, figyelembe véve az esetleges
hiánypótlások teljesítési határidejét is, melyről jegyzőkönyv készül.
A Munkacsoport értékeli és rangsorolja a beérkezett pályázati anyagokat. A Munkacsoport ennek
eredményeként egyszerű szótöbbséggel dönt.
A jelentkezők közül 10 nyertes pályázó kerül kiválasztásra, akik a 2. pontban részletezett képzésekben
és egyéb támogató szolgáltatásokban részesülhetnek.

9.

Adatkezelés és nyilvánosság

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban megadott adatait a pályázatot értékelő, a
döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik során
kezeljék.
A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a pályázat
megvalósításától számított 3 évig az adatlapban szereplő adatait a pályázat megvalósulásának
dokumentálása céljából kezelje.
A pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a pályázóról a programhoz kapcsolódó
rendezvények alkalmával kép-és/vagy hangfelvétel készüljön, és azokat a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat a projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenységével összefüggésben
(sajtóközlemények, sajtóhírek, közösségi médiában történő megjelenés, projekt kiadvány stb.)
felhasználja, nyilvánosságra hozza.

Sikeres pályázást kívánunk!
Melléklet:
1. számú melléklet: Pályázati adatlap

