
 
 

 

„Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” 
TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 

3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu  

 

Helyi Gazdaságfejlesztési Társadalmi Innovációs Kör 

emlékeztető az 1. megbeszélésről 

 

 

Időpont: 2015. 08. 26. 15:30-17:00 

Helyszín: Edelény, Kastély-sziget 

Résztvevők: 27 fő mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Cél: A hátrányos helyzetből való kitörés elősegítése a regionális integrációt, a térségi önellátás és a 

térségi imázs erősítésével a konkrét társadalmi innovációk megalapozásával és elindításával. 

Rövidtávú cél: térségi helyi fejlesztők, miskolci szervezetek képviselői és az egyetem munkatársai 

közötti együttes gondolkodás megalapozása.  

Lehetséges innovációk: 

 

1. Helyi gazdaságfejlesztés (foglalkoztatás, helyi termék, társadalmi vállalkozások) –(4., 5., 7. 

témák) 

a. helyi alkalmi vagy töredék munkákat integráló foglalkoztatási szervezet létrehozása 

b. szakmai kompetenciákat erősítő közösségi képzési formák 

c. mezőgazdasági kistermelői és társadalmi vállalkozói inkubációs szolgáltatások 

d. szociális farm 

 

A célok és a lehetséges innovációk és a kommunikációt segítő informatikai megoldások bemutatása 

után a kutatási csoportok vezetői vagy tagjai röviden bemutatták az eddigi eredményeket a kutatások 

keretén belül, melyek támogatják a fenti négy lehetséges innovációt. Ezt követően résztvevők 

bemutatkozása következett.  

 

A résztvevők egyhangúlag támogatták a projekt kezdeményezését és jó ötletnek találták a térségi 

problémák újszerű megoldására irányuló innovációkat.  

 Többen is elmondták, hogy fontos lenne a munkatársadalom létrehozása, melyhez mind az 

innovációk, mint pedig munkahelyteremtő beruházások szükségesek, valamint a jó szakember 

gárda.  
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 Fontos lenne továbbá a térségben a polgármesterek számára a menedzser szemlélet követésére. 

 Többen is megfogalmazták, hogy a Csereháton eddig megvalósult projektek nagy arányban 

csak addig működnek, amíg támogatás volt és pedig nem vezet tartós munkaerő-piaci 

megoldásokhoz.  

 Továbbá, hogy nehéz a térség számára kitörési pontokat megfogalmazni.  

 Fontos lenne a külföldi, sikeres példák hazai adaptálása. 

 Megfogalmazták, hogy a közfoglalkoztatás nem jó megoldás. 

 A térségben működő civil szervezetek bevonása indokolt lenne. 

 A térségi sikeres polgármesterek bevonása is segítheti a Kör munkáját. 

 A foglalkoztatási kérdésekkel való foglalkozás kiemelt szerepet kellene, hogy kapjon a 

térségben. 

 

Egyértelmű állásfoglalás nem született, hogy a fenti négy társadalmi innováció közül melyik kerül 

elfogadásra és koncepció kidolgozásra, de nagy érdeklődés mutatkozott a foglalkoztatási szervezet 

létrehozása és a szociális farm iránt. 

 

A tervezés menetét a résztvevők elfogadták és jóváhagyták, attól való eltérést nem fogalmaztak meg. 

 

Szükséges lenne egy köremail lista létrehozása vagy blog bejegyzéseket támogató felület  a projekt 

honlapján. 

 

 

Dr. Lipták Katalin 

 

 

Miskolc, 2015. augusztus 31. 

 

 

 


