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A Panorama magazin „Személyes tapasztalatok” 
című rovatában helyi, regionális, országos és 
európai érdekeltek vázolják a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó eredményeiket, 
valamint elmondják véleményüket a 2020 

utáni kohéziós politikával kapcsolatos jelenlegi 

és kulcsfontosságú vitákról. A Panorama örömmel fogadja 
az olvasók saját nyelvén készült írásait, amelyek közül néhá-
nyat következő számainkban megjelentetünk. Lépjen velünk 
kapcsolatba a regio-panorama@ec.europa.eu címen az 
iránymutatásokkal és határidőkkel kapcsolatos további 
információkért.

A PANORAMA 

MAGAZIN 

örömmel fogadja 

az Ön írását is!

SZEMÉLYES TAPASZTALATOK

Alsó-Szászország szociális innovációs 
irányelve – a társadalmi 
változások kezelése  
Társadalmunk egyre gyorsabb 
strukturális változások előtt áll, 
részben a demográfiai változások 
és a digitalizáció következtében. 
Ezt nem lehet pusztán műszaki 
innovációval ellensúlyozni. Alsó-
Szászország ezért már évek óta 
teszteli a társadalmi struktúrák 
megváltoztatását célzó 
szociális innovációkat.

A jelenlegi uniós finanszírozási idő-
szakban először használhatták az 
ESZA-alapokat szociális innová-

ciók támogatására. Alsó-Szászország 
„Szociális innovációk” című iránymuta-
tása előmozdítja „azokat az innovatív 
megközelítéseket, amelyek hozzájárul-
nak a társadalmi kihívások megoldásá-
hoz, és kielégítik a helyi és regionális 
szükségleteket”.

A finanszírozás széles köre a projektsz-
ponzorok számára a lehető legnagyobb 
mozgásteret biztosítja. Alsó-Szászország 
új finanszírozási megközelítést válasz-
tott annak érdekében, hogy testre sza-
bott, a tartomány más részeire is 
alkalmazható projekteket dolgozzon ki.  

A helyi szereplők együttműködésével 
a projektek célja, hogy állandó struktú-

rákat alakítsanak ki. A pályázókat három 
szociális innovációs hivatal támogatja 
a projektfejlesztésben, ugyanakkor pe-
dig lehetőséget biztosít arra, hogy 
transznacionális együttműködést vagy 
európai szintű tapasztalatcserét szer-
vezzenek meg.

Egyfelől finanszírozást biztosítanak 
azoknak a projekteknek, amelyek 
a munka világához való alkalmazko-
dásban segítenek, másfelől pedig azok-
nak, amelyek javítják a szociális és 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést. 

Az eddig támogatott 40 projekt között 
vannak az egészségügyi ellátással, 
mobilitással, telemedicinával, a nyelvi 

akadályok áthidalásával és menekültek-
kel kapcsolatos projektek. 2020-ban 
további 15–20 projektet indítanak.

Alsó-Szászország a szociális innovációs 
irányelvvel egy kísérletet indított el. 
Nincs hiány az ötletekben arra vonatko-
zóan, hogy hogyan lehetne megoldani 
a régiók helyi kihívásait. Szükség van 
azonban a megfelelő keretrendszerre 
ahhoz, hogy rugalmasabb, egyszerűbb 
finanszírozást biztosítson, amelynek 
eredményeként új megközelítéseket 
alkalmazó projektek születnek. 

Az irányelvet nagy érdeklődés kísérte 
a helyszínen, és számos új megközelítést 
teszteltek, amelyek új hálózatokat és 
együttműködési erőfeszítéseket eredmé-
nyeztek.  

A szociális innovációk magasabb prioritást 
kaptak az ESZA+ keretén belül, amelyet 
a 2021–2027-es finanszírozási időszakra 
terveznek. Még ha a pontos formátumot 
még nem véglegesítették is, a korábbi 
szabályozási javaslatok vizsgálata alap-
ján feltételezhető, hogy Alsó-Szászor-
szágnak továbbra is lehetősége lesz 
a szociális innovációs projektek részvéte-
len alapuló folyamatok révén történő fej-
lesztésére és előmozdítására.   
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A németországi Alsó-Szászország európai 
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