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TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK ÉS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓK

A SOCIAL SEEDS célja olyan szakpolitikai diagnosztikai (mérési és értékelési) rendszer kialakítása, 

amely növeli a helyi és regionális szakpolitikák és eszközök hatékonyságát, így elősegítve a (legtöbb 

esetben hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat foglalkoztató) társadalmi vállalkozások 

fejlődését és foglalkoztatási kapacitásaik erősítését, beleértve ökoszisztémájuk egészét is az 

Európai Uniós városokban és régiókban egyaránt. Ennek elősegítésére regionális és helyi szinteken 

alkalmazható, a társadalmi vállalkozásokat érintő szakpolitikai diagnosztikai (mérési és címkézési) 

rendszer kerül kifejlesztésre,  segítségül a hatékony és eredményes intézkedésekhez és a szektor 

egészének fellendítéséhez. A projekt továbbá Regionális Cselekvési Tervek elkészítésével biztosítja 

a kialakított társadalmi vállalkozási szakpolitika-fejlesztési elképzelések megvalósítását. 

„7 régió, 1 cél: a társadalmi vállalkozások ökoszisztémájának erősítése Európai Uniós regionális politikai 

döntéshozók számára kialakított szakpolitikai diagnosztikai rendszer segítségével.”

Az Európai Unióban működő társadalmi vállalkozások:

az EU teljes GDP-jének (bruttó hazai termék) mintegy 10%-át hozzák létre,

több, mint 11 millió munkahelyet teremtettek, az Unió aktív korú munkavállalóinak mintegy 

4,5%-át foglalkoztatva,

évente 4-ből 1 az új, az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozás társadalmi vállalkozás,        

ez az arány Finnországban, Franciaországban és Belgiumban 3-ból 1 vállalkozást jelent.

 

 

 

 Az utóbbi években, növekvő érdeklődés tapasztalható egész Európában a társadalmi 

vállalkozások iránt, mivel a tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy kulcsszerepet 

játszhatnak a jelenlegi gazdasági-társadalmi kihívások leküzdésében. 

A fentiek fényében a SOCIAL SEEDS projekt célja a társadalmi változások iránt elkötelezett regionális és 

nemzeti politikai döntéshozók közötti kapcsolatépítés, így ösztönözve a regionális és nemzeti Operatív 

Programokban található szakpolitikák fejlesztését.
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HOGYAN FEJLESZTÜNK SZAKPOLITIKAI ESZKÖZÖKET?
MILYEN ELŐNYÖKET KÍNÁLNAK 

A KIFEJLESZTETT SZAKPOLITIKÁK?

ü A társadalmi vállalkozások a munkavállalókat 

tanulásra és továbbképzésre ösztönzik. Mindemellett 

fenntartható növekedést eredményeznek, azáltal, 

hogy környezeti hatásukkal is számolnak a hosszú 

távú gondolkodás miatt, és gyakran hatékony 

eszközöket fejlesztenek ki kibocsátásaik és hulladékuk 

csökkentésére vagy természetes forrásokat használ-

nak fel.

ü A társadalmi vállalkozások a munkavállalókat  

tanulásra és továbbképzésre ösztönzik .  

Mindemellett fenntartható növekedést eredmé-

nyeznek, azáltal, hogy környezeti hatásukkal is 

számolnak a hosszú távú gondolkodás miatt és 

gyakran hatékony eszközöket fejlesztenek ki 

kibocsátásaik és hulladékuk csökke-ntésére vagy 

természetes forrásokat használnak fel.

ü Továbbá a társadalmi vállalkozások az inkluzív 

növekedés mozgatórugói, az emberekhez és 

társadalmi kohézióhoz empatikusan viszonyulnak: 

nők, fiatalok és idősek számára fenntartható 

álláslehetőségeket teremtenek. Kimutathatóan             

a társadalmi vállalkozások társadalomra, környezetre 

és közösségekre gyakorolt pozitív befolyása  az, amely 

hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia és az egységes 

piaci intézkedéscsomag egy “magas verseny-

képességű szociális gazdaságért” cél eléréséhez.

1. lépés: 

Helyazetfeltárás - 

SWOT-alapú 

“társadalmi vállalkozási 

térkép” kialakítása

 

2. lépés: 

Helyi gyakorlatok 

feltárása - beavatkozási 

területek szerint 

összállított jó 

gyakorlatok 

gyűjteménye  3. lépés: 

Kapacitásbővítés - 

Tapasztalatok 

megosztása 

interregionális 

szemináriumokon és 

tanulmányi utakon 

keresztül

5. lépés: 

Regionális Cselekvési 

Tervek kidolgozása

2. fázis: 

Szakpolitikai eszközök 

gyakorlati fejlesztése jó 

gyakorlatok alapján 
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HOGYAN LEHET CSATLAKOZNI A SOCIAL SEEDS SZAKPOLITIKA-FEJLESZTÉSI MŰHELYÉHEZ?

A SOCIAL SEEDS a partnerrégiók meghatározó regionális szereplőit, kutatóit, szakpolitikai döntéshozóit, sikeres társadalmi 

vállalkozóit és a társadalmi és gazdasági megtérülési célt egyaránt szem előtt tartó pénzügyi befektetőit kéri fel arra, hogy 

félévente tekintsék át közösen a projekt eredményeivel kapcsolatos tapasztalatainkat és elképzeléseinket. A Szakpolitika-

fejlesztési Műhely Regionális állandó tagokból áll, akik elkötelezettek a tényekkel alátámasztott szakpolitikai fejlesztések 

iránt.

A Szakpolitika-fejlesztési Műhely tagjai közreműködnek a jó gyakorlatok alapján kialakításra kerülő, a társadalmi 

vállalkozásokkal kapcsolatos szakpolitikai fejlesztési elképzelések megvitatásában és véleményezésében. 

A műhely tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el, azonban meghívást kapnak a projekt szakmai rendezvényeire, 

tanulmányútjaira és szemináriumaira a projekt finanszírozásával. 

Amennyiben az Ön érdeklődését is felkeltették a projekt céljai és szívesen részt venne a hazai társadalmi vállalkozásokat 

érintő  szakpolitika-fejlesztési munkában, regisztráljon most és alakítsa a jövő társadalmi vállalkozásaira vonatkozó 

irányelveket velünk közösen!

HOGYAN FEJLESZTÜNK SZAKPOLITIKÁKAT A GYAKORLATBAN?

 A SOCIAL SEEDS a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Operatív 

Programokban található regionális és nemzeti szintű szakpolitikai eszközöket 

fejleszti, különös tekintettel azokra, amelyek számára az Európai Strukturális és 

Befektetési Alapok (ERFA, Európai Regionális Fejlesztési Alap és ESZA, Európai 

Szociális Alap) biztosítanak pénzügyi hátteret.  Az első fázis lezárását követően 

az adott Operatív Programok végrehajtásáért felelős Irányító 

Hatóságok kötelezettséget vállalnak a kialakított szakpolitikai 

fejlesztések bevezetésére és alkalmazására.  
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GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program:

§ NEC 10.2 A társadalmi célú vállalkozások 

foglalkoztatási kapacitásai erősödnek,

NEC 17.1 A finanszírozási forrásokhoz nem, 

vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, 

a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat 

megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi 

célú vállalkozások versenyképességének 

növelése a külső finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítása révén.

intézkedés fejlesztése

strukturális változás

A szakpolitikai diagnosztikus 

eszközök jóváhagyásában és 

értékelésben résztvevő 

társadalmi vállalkozások 

száma Magyarországon: 80

A társadalmi vállalkozások 

számára elérhető külső 

finanszírozási források 

portfólióját bővítő pénzügyi 

befektetők (üzleti angyal, 

kockázati tőkebefektető, 

bankok, társadalmi 

hasznosságú befektetők) 

száma: 1

Abruzzo Regionális Operatív Program (2014-

2020), 3./b. Beruházási prioritás 

új projektek generálása Induló társadalmi 

vállalkozásokat támogató 

intézkedések száma: 2

HU

IT

Ország Szakpolitika
Szakpolitika-

fejlesztés módszere
Indikátor Elvárt eredmény
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Foglalkoztatás-bővítési Operatív Program, 2. 

Beruházási prioritás

A társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási 

kapacitásai erősödnek

új projektek generálása

irányítási folyamatok 

fejlesztése

Társadalmi vállalkozások 

által benyújtott pályázatok 

száma: 50

EU Kohéziós Politika megvalósításához 

kapcsolódó Operatív Program (2014-2020), 9. 

Beruházási prioritás

A társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási 

kapacitásai és szakképzési lehetőségei 

erősödnek 

strukturális változás Foglalkoztatásból 

részesedők aránya: 30

CZ

SL

BE

Ország Szakpolitika Indikátor Elvárt eredmény
Szakpolitika-

fejlesztés módszere

Nem fejleszt szakpolitikai eszközt
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Podkarpackie Regionális Operatív Program (2014-

2020), 8. Beruházási prioritás

A társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási 

kapacitásai és szakképzési lehetőségei erősödnek 

új projektek generálása Hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportokon 

segítő, támogatásban 

részesülő társadalmi 

vállalkozások száma: 50

Kohéziós Politikai Alap Operatív Programja 

2014-2020, 2. prioritás:

A társadalom és a munkaerőpiac számára 

fontos tudás és készség

új projektek, 

kormányzati fejlődés

Társadalmi vállalkozásokra 

vonatkozó nyílt pályázati 

felhívások száma: 1

Munkahelytere

mtés, 

foglalkoztatási 

kapacitás 

bővítése

Fenntartható

üzleti modell

kialakítása,

munkavállalók

készség- és

kompetencia-

fejlesztése

Társadalmi 

vállalkozói 

szektor 

erősítése

Piacokhoz és pénzügyi 

forrásokhoz történő 

hozzáférés 

elősegítése, 

társadalmi 

hasznosságú 

befektetői piacok 

fejlesztése

PL

EE

Ország Szakpolitika Indikátor Elvárt eredmény
Szakpolitika-

fejlesztés módszere



A SOCIAL SEEDS HAZAI KÉPVISELŐJE, 
KAPCSOLATTARTÓJA

Baracsi Mária - projektvezető
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

e-mail: baracsi@ifka.hu
mobil: +36 30 400 32 68

EURADA Regionális 

Fejlesztési Ügynökségek 

Európai Hálózata – 

Belgium (társult partner)

Abruzzo Regionális Fejlesztési 

Ügynökség - Olaszország

RERA Dél-csehországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség - Csehország

Kranj városi Vállalkozásfejlesztési 

Központ BSC - Szlovénia

Észt Tanácsadó Központ - 

Észtország

Rzeszówi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség - Lengyelország

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft. - 

Magyarország
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