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Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. november 27-i ülése 11. 
számú napirendi pontja 

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat „Interreg Danube Transnational 
Programme” „Danube Social Enterprises Competition” című felhívásában való 
részvételéről 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke  

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta minden bizottság. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Az „Interreg Danube Transnational Programme” (továbbiakban Duna-program) 
keretén belül a 2015. évben került meghirdetésre a „Danube Social Enterprises 
Competition” (továbbiakban: Felhívás) felhívás, melyre egy nemzetközi konzorcium 
pályázatot kíván benyújtani „Social Entrepreneurship Competition – Improved 
strategic frameworks and practical solutions to tackle bottleneck factors that hinder 
the spreading of social innovation int he Danube Region” (Társadalmi célú 
vállalkozások vetélkedője – Korszerű stratégiai keretrendszer kialakítása és 
gyakorlati megoldások kidolgozása a társadalmi (szociális) innováció Duna Régióban 
való elterjedését gátló tényezőkkel és szűk keresztmetszetekkel szemben; 
továbbiakban: Pályázat) címmel. A vezető partner – Dél-Dunántúli Regionális 
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. – megkereste a Tolna Megyei Önkormányzatot 
a Pályázatban való partnerség kapcsán. A Pályázat célja, hogy javítsa a társadalmi 
innováció stratégiai kereteit, és olyan gyakorlati megoldásokat dolgozzon ki, amelyek 
a társadalmi innováció Duna Régióban való elterjedését gátló tényezők és szűk 
keresztmetszetek felszámolására irányulnak. A Pályázat legfőbb eredményeként a 
Duna Régió helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi érintettjei közösen próbálják 
felszámolni a társadalmi célú vállalkozások fejlődését gátló tényezőit, így 
előmozdítva a társadalmi innováció keretfeltételeinek javulását. Így elérni kívánt 
eredmény lenne a társadalmi célú vállalkozások fogalmának és koncepciójának 
megértése és tudatos használata a döntéshozók, a befektetők és a jövőbeli vásárlók 
részéről; jól felkészült, a társadalmi célú vállalkozások összetett igényeinek 
megválaszolására képes személyzettel rendelkező támogató szervezetek létrejötte; 
társadalmi célú vállalkozások innovatív ötleteinek finanszírozása a piacokhoz való 
jobb hozzáférés eredményeképpen; illetve társadalmi célú vállalkozások innovatív 
ötleteinek megvalósítása pénzügyi befektetések révén. 
A Pályázat céljainak eléréséhez tervezett tevékenységek az alábbiak: 

1. Társadalmi Innováció Fejlesztési Csomag
Négy modulból álló útmutató szett készítése szociális innovációs
menedzserek és döntéshozók számára (Társadalmi célú vállalkozások
vetélkedőjének koncepciója, Társadalmi célú vállalkozás inkubátorszervezetek
programja, Piachoz való hozzáférés).

2. Társadalmi célú vállalkozások vetélkedője
Regionális és transznacionális vetélkedők szervezése kísérleti célból. A
regionális vetélkedőkre az egyes régiókban kerül sor, a zsűrit, a támogatókat,
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szponzorokat és mentorokat regionális és nemzeti érintettek adják. A 
regionális fordulót követően nemzetközi megmérettetésre kerül sor. A 
versenyzők mentorálásban részesülnek a vetélkedő teljes folyamatában. 
 

3. Társadalmi innovációs stratégiák 
Regionális stratégiák készítése, valamint nemzeti ajánlások megfogalmazása. 
 
 
 

A pályázás három fordulóból áll, melyek közül az első, mely a partnerségek és a 
projektötletet vizsgálja, elbírálás alatt van. A Pályázat részletes kidolgozására – így a 
részletes tartalomra, a vállalt feladatokra és a Pályázat költségvetésének 
összeállítására – a második, illetve harmadik fordulóban kerül sor. A pályázható 
legnagyobb összeg 2.000.000 euró, melynek felosztásáról a partnerek a pályázás 
utolsó fordulójában döntenek. A támogatási intenzitás az Európai Unió részéről 85%, 
emellé az Önkormányzat további 15% állami támogatásra jogosult. A Pályázat 
időtartama 30 hónapra szól, a Pályázatban résztvevő partnerek közötti 
szerződéskötésre a támogatói döntést követően kerül sor. 
 
A Pályázatban résztvevő partnerek az alábbiak: 
 
1.    Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 
2.    Tolna Megye Önkormányzata 
3.    VIDRA – Virovitica-Podravina Megye Regionális Fejlesztési Ügynöksége 

(Horvátország) 
4.    ACT Csoport (Horvátország) 
5.    EI Maribor – Közgazdasági Intézet Maribor, Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Központ (Szlovénia) 
6.    DEX Innovációs Központ (Csehország) 
7.    BARDA – Regionális Fejlesztési Ügynökségek Bulgáriai Szövetsége (Bulgária) 
8.    Észak- Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség (Románia) 
9.    Szerbiai Kereskedelmi és Iparkamara (Szerbia) 
10.   ASRD Regionális Innovációs Ügynökség, Kassa, Szlovákia 
11. DDIP Zenica-Doboj Tartomány, Fejlesztési és Nemzetközi Projektekért Felelős 

Részlege (Bosznia-Hercegovina) 
12. MOM-Maribor Önkormányzata (Szlovénia, AP) 
13. Medjimurje megye (Horvátország, AP) 
14. Szociális Vállalkozások Szövetsége (Csehország, AP) 
 
Tagcserére a Pályázat lebonyolítása során bármikor lehetőség van. 
 
 
Kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására! 
 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (XI. 27.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat „Interreg Danube Transnational 



 
 

3 
 

Programme” „Danube Social Enterprises 
Competition” című felhívásában való 
részvételéről: 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Önkormányzat „Interreg Danube 
Transnational Programme” „Danube Social 
Enterprises Competition” című felhívásában való 
részvételét támogatja. 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza elnökét a „Social 
Entrepreneurship Competition – Improved 
strategic frameworks and practical solutions to 
tackle bottleneck factors that hinder the 
spreading of social innovation int he Danube 
Region” című pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok jóváhagyására és 
aláírására. 
 

 
Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:      folyamatos 
     
 

 
Szekszárd, 2015. november 16. 

 

 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 


