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Absztrakt
Napjainkban a társadalmi vállalkozások száma hazánkban és nemzetközi vi-
szonylatban is folyamatosan nő. Működésük mindemellett nem légüres térben va-
lósul meg, szoros kapcsolatban áll a társadalmi innováció különböző szereplőivel, 
folyamatával. A  tanulmányban megfogalmazott álláspont szerint a társadalmi 
vállalkozásokban rejlő potenciál kiteljesítéséhez a társadalmi innovációs tér fej-
lesztésén keresztül vezet az út. Jelen tanulmány elsődleges célja, hogy bemutassa, 
egy társadalmi innovációs folyamatban milyen és mekkora szerepet töltenek be az 
innovációs ökoszisztéma potenciális szereplői. Összefoglaljuk továbbá, hogyan 
kapcsolódnak a társadalmi vállalkozások a társadalmi innováció fogalomköré-
hez. Rávilágítunk az innovációs ökoszisztémát érintő legfontosabb motivációs 
tényezőkre, kiemelve az innovációs folyamatok erősségeit, pozitív társadalmi (és 
adott esetben gazdasági) hatását. Végezetül megvizsgáljuk, hogy a Duna menti 
országok társadalmi vállalkozási szektorának, „közösségének” fejlesztését, erősíté-
sét célzó stratégia milyen szempontok mentén képes támogatni vagy éppen gátolni 
az innovációt. 

Kulcsszavak: társadalmi vállalkozás, társadalmi innováció, ökoszisztéma, 
stratégia, Duna régió, innovációs tér, fejlesztés, szerepek 

A társadalmi vállalkozások száma Magyarországon folyamatosan növekszik. Ezzel párhu-
zamosan pedig ez az újszerű modell különböző hátterű szakembereket vonz, illetve külön-
böző szektorokból induló kezdeményezéseket, projekteket, szervezeteket mozgósít. Mind-
ezek alapján mára hazánkban a társadalmivállalkozás-ökoszisztéma – újszerűsége ellenére 
– sokszínű és változatos képet mutat. Jelen tanulmány készítője olyan vállalkozókkal és 
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eltérő szektorokból érkező szakemberekkel működik együtt folyamatos jelleggel, akik el-
kötelezettek a társadalmi vállalkozások fejlődése iránt. Mindannyian hiszünk abban, hogy 
korunk kihívásainak kezeléséhez a társadalmi vállalkozások innovatív eszközt és módszert 
nyújtanak. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a társadalmi vállalkozások felvirágzásához 
és az ökoszisztéma egészének hatékonyabb működéséhez, illetve fejlődéséhez szükség van 
mélyebb megértésre és a szektorok közötti hatékony párbeszédre. Mindemellett a társadal-
mi folyamatok komplexitása miatt is nélkülözhetetlen az eltérő szaktudások és sokszínű 
intézményi rendszerek bevonása. Tanulmányunkkal célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a 
társadalmi vállalkozások és a társadalmi innováció közötti kapcsolatra, illetve párbeszédet 
kezdeményezzünk a társadalmi innovációs tér mibenlétéről és szereplőiről. Azon az állás-
ponton vagyunk ugyanis, hogy a társadalmi vállalkozásokban rejlő potenciál kiteljesítésé-
hez a társadalmi innovációs tér fejlesztésén keresztül vezet az út. 

Témaválasztásunkat – társadalmi innovációs és vállalkozás-szakértőként – a fentiek mel-
lett a 2019–2020-as év legfontosabb társadalmi-gazdasági változásaival is indokolhatjuk. 
A társadalmi vállalkozási szektort érintő kiemelt stratégiai irányokhoz kapcsolt konkrét ak-
ciók tervezése és megvalósítása a 2020-as évben új lendületet vett. Hazánkban ez a támoga-
tók/finanszírozók és társadalmi innovációs szakértők, valamint a társadalmi vállalkozások 
és civil szervezetek korábbinál szorosabb és hatékonyabb együttműködését eredményezte. 
A napjainkban súlyosbodó, illetve újonnan fellépő társadalmi problémákra sokkal szélesebb 
körnek nyílt rálátása (személyes érintettségüknek vagy a transzparens kommunikációs te-
vékenységnek köszönhetően), kialakítva egyfajta viszonyrendszert e problématerületekhez 
fűződően, a társadalom számos szereplőjének esetében. 

Jelen tanulmány elsődleges célja tehát, hogy a fentiekhez kapcsolódóan bemutassa, egy 
társadalmi innovációs folyamatban milyen és mekkora szerepet töltenek be az innovációs 
ökoszisztéma potenciális szereplői. Ezt követően összefoglaljuk, hogyan kapcsolódnak a 
társadalmi vállalkozások a társadalmi innováció fogalomköréhez. Rávilágítunk az innová-
ciós ökoszisztémát érintő legfontosabb motivációs tényezőkre, kiemelve az innovációs fo-
lyamatok erősségeit, pozitív társadalmi (és adott esetben gazdasági) hatását. Célunk továb-
bá, hogy megvizsgáljuk, hogy a Duna menti országok társadalmi vállalkozási szektorának, 
„közösségének” fejlesztését, erősítését célzó stratégia milyen szempontok mentén képes 
támogatni vagy éppen gátolni az innovációt. 

Átfogóan a társadalmi innovációról 
Annak érdekében, hogy a társadalmi innovációt egyértelműen leválaszthassuk a technoló-
giai innováció fogalomköréről, az alábbiakban foglaljuk össze legfontosabb jellemzőit. Az 
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általánosan elfogadott definíció szerint társadalmi innovációnak tekinthető minden olyan 
új, az eddigi, bevett gyakorlattól eltérő szemlélet-, illetve megközelítésmód, termék, eljárási 
folyamat, gyakorlat, amely a társadalom bizonyos (pontosan kijelölhető) területein felme-
rülő problémák és szükségletek megoldását (enyhítését) tűzi ki célul, miközben új értékek, 
attitűdök, társadalmi kapcsolatok, adott esetben új és megfelelően adaptálható modellek, 
struktúrák jönnek létre. Történik mindez az úgynevezett innovációs ökoszisztéma szereplői 
együttműködésének keretében, az ötletgenerálástól a tervezésen át egészen az innovációs 
fejlesztések megvalósításáig, valamint az eredmények értékeléséig. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy társadalmi innovációról abban az esetben is beszél-
hetünk, ha új modellek, struktúrák létrejötte helyett a korábbi, bevett gyakorlat válik – az 
innovációs folyamat eredményeképpen – eredményesebbé, hatékonyabbá. 

Mindezen változások elképzelhetetlenek a különböző szektorok szereplőinek szinergi-
kus együttműködése nélkül, minél diverzebb innovációs érintetti kör bevonásával. Éppen 
emiatt tekinti a szakirodalom (és egyre inkább a közbeszéd is) szektor feletti/szektorközi 
folyamatnak a társadalmi innovációt. (A szektorköziség, illetve -felettiség közötti definíciós 
különbség részletes bemutatása meghaladná e cikk terjedelmi korlátait, ezért ebben az eset-
ben szinonimaként használjuk őket.) 

Amennyiben a szakértőként az elmúlt öt évben levezetett fókuszcsoportos interjúinkat, 
kerekasztal-beszélgetéseinket és egyéb képzési-fejlesztési alkalmainkat szeretnénk össze-
gezni, azt mondhatnánk, hogy mind az állami döntéshozók, mind a szakértők, egyéb piaci 
szereplők, civil szervezetek, informális közösségek, mind pedig a már működő társadal-
mi vállalkozások képviselői a hazai, illetve transznacionális együttműködések fontosságát 
hangsúlyozzák, természetesen saját stratégiai céljaik elérése érdekében. De pontosan kik is 
ezek a potenciális innovátorok, s milyen attitűd és kompetenciák birtokában képesek új in-
novációs folyamatok elindítására, megvalósítására? 

A társadalmi innovációs ökoszisztéma kulcsszereplői 
Az állami szereplők oldaláról (a közigazgatás valamennyi szintjén) a társadalmi innová-
ció napjainkban egyre inkább egybeforr a vidékfejlesztéssel (Nemes és Varga, 2015), a 
foglalkoztatáspolitikával, valamint egyéb, társadalmi és gazdaságfejlesztési, szakpolitikai 
szempontból értelmezhető kulcsterületekkel. Gondoljunk csak Magyarország jelenlegi 
„KKV-stratégiájára” (A magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások megerősítésének stratégiá-
ja [2019–2030]), melyből egyértelműen kiderül, hogy a „vállalkozáspolitika feladata, hogy 
a teljesítménynövelés mellett a KKV-szektor társadalomszervezési, közösségi szerepét is 
erősítse”. A stratégia tehát magukat a mikro-, kis- és középvállalatokat is a társadalmi innová-
ció kulcsszereplőivé teszi, közösségi szerepük hangsúlyozásával. 
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Mindemellett az állam olyan – nélkülözhetetlen – erőforrások birtokában van, melyek 
mozgósításával képes részt vállalni az innovációs folyamatok tervezésében, illetve megvaló-
sításában. Az állami szektor stratégiai szerepdefiníciója és hatásköre ismeretében azonban 
kijelenthetjük, hogy aktív részvétele szükséges, de korántsem elégséges feltétele a társadal-
mi problémák innovatív megoldásának. 

Kiemelendő – az állam által generált innovációs folyamatokkal szembeállítva – azon 
alulról jövő (közösségi) kezdeményezések szerepe, melyeket nem kormányzati, civil szerveze-
tek, illetve jogi személyiség nélküli informális csoportok indítanak el, saját (lokális és egyéb 
szubkultúrához tartozó) közösségeikben, jól adaptálható kezdeményezéseket létrehozva. 
Jelenlétük természetesen nem pótolja a kormányzati szereplők aktív részvételét ezekben a 
folyamatokban, bizonyos állami funkciók átvállalására azonban – sajátos jellemzőikből adó-
dóan – predesztinálja őket. 

Nem léphetünk tovább ebben a felsorolásban anélkül, hogy említést tennénk a nagyvál-
lalatokról, multinacionális vállalatokról, melyek jelenlegi (CSR- és egyéb) tevékenységükhöz 
kapcsolódóan napjainkban is potenciális innovációs központokként működnek. A  nagy-
vállalati kör rendelkezésére álló erőforrásoknak (legyen szó a tudástőkéről, azaz a humán-
erőforrásról, vagy egyéb, pénzügyi erőforrásokról) kiemelt jelentőségük van egy átlagos 
innovációs folyamat generálásában. Napjainkban – a már megvalósult szektorközi együtt-
működéseknek és az ilyeneket célul kitűző projekteknek köszönhetően – e célcsoport mellé 
társadalmilag hasznos tevékenységeikkel egyre inkább felzárkóznak a mikro-, kis- és közép-
vállalatok is. 

Nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt kulcsszerepet töltenek be az innovációs 
folyamatban az oktatási intézmények, mind a köz-, mind a felső-, mind pedig a felnőttokta-
tás szintjén. A jelenlegi magyarországi jogalkotói törekvés egyre inkább az oktatási szintek 
integrálását tűzte ki célul (gondoljunk csak a felnőttképzési rendszer átalakítására), mely 
változási folyamat hatékonyan képes hozzájárulni az innovációhoz szükséges készségek és 
képességek iskolarendszeren belüli és kívüli fejlesztéséhez, az élethosszig tartó tanulás je-
gyében. E megállapításunk hátterében az oktatási intézmények mint innovációs központok 
fontosságának hangsúlyozása áll. Nélkülözhetetlen tehát a kompetenciafejlesztést célzó sze-
replők bekapcsolása az innováció folyamatába. 

Megkerülhetetlen szereplők továbbá azok a társadalmi vállalkozások, amelyek jó gya-
korlatként, jelentős társadalmi hatást generáló működésük során több ízben bizonyították, 
hogy tevékenységükkel képesek hozzájárulni bizonyos társadalmi problémák enyhítéséhez, 
megoldásához, természetesen erősítve beágyazottságukat közvetlen környezetükbe, vala-
mint partneri kapcsolataik, együttműködéseik folyamatos fenntartásával, diverzifikálásával. 
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Ezen a ponton tartjuk fontosnak kiemelni, hogy a társadalmi vállalkozások fogalomköre 
nem feleltethető meg a társadalmi innovációnak. A kettő közötti kapcsolatot azonban több 
szinten is tetten érhetjük: a társadalmi innováció fókuszában is pozitív irányú társadalmi 
változások elérése áll, az innovációban részt vevő stakeholderek és aktorok gyakran meg-
egyeznek a társadalmi vállalkozások sikerében elkötelezettekkel, illetve jellemzően (gyak-
ran) a társadalmi vállalkozási formában él tovább, illetve működik a társadalmi innovációs 
folyamat eredménye. 

A társadalmi vállalkozás tehát egy lehetséges forma, értelmezési keret, működésmód, 
mely sajátságos jellegéből adódóan képes társadalmi innovációs folyamatok generálására, 
illetve megvalósítására. Létrehozói, illetve vezetői magánszemélyek, társadalmi innovátorok, 
munkatársaik pedig – az esetek nagy többségében – abból az érintetti körből kerülnek ki, 
melyben a fenntartható, tudatosan tervezett üzleti modellben működtetett vállalkozási te-
vékenységen keresztül megoldani kívánt társadalmi probléma/szükséglet jelentkezett. 

A társadalmi vállalkozások hatékonyan képesek megvalósítani a képessé tétel (empo-
werment) legfontosabb elemeit azáltal, hogy mind a szervezeten belüli, mind pedig a kül-
ső érintetteket, célcsoportokat bevonják mindennapi működésükbe (különös tekintettel a 
döntés-előkészítésbe), illetve társadalmihatás-generáló és -mérő tevékenységükbe. A társa-
dalmi vállalkozási működést szabályozó jogszabályi háttér hiányosságainak köszönhetően e 
szervezetek képesek innovatív projektek és struktúrák létrehozására, illetve menedzselésé-
re. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a társadalmi vállalkozások az ökoszisztéma 
aktoraiként egyfajta működési, megvalósítási keretet is biztosítanak a társadalmi innovációs 
kezdeményezések számára. 

Az innovációs ökoszisztéma egyéb szereplőinek támogatása/együttműködése nélkül 
azonban az innovációban rejlő lehetőségek jelentős mértékben szűkülnek, a társadalmi vál-
lalkozások működése – légüres térben – nem valósítható meg üzleti és társadalmi szem-
pontból fenntartható módon. 

A társadalmi innovációs folyamat motivációs háttere, mozgatórugói
Ahhoz azonban, hogy a fentebb bemutatott potenciális innovátorok által alkotott innová-
ciós tér és ökoszisztéma létrejöjjön és működőképessé váljon, nélkülözhetetlen az innová-
ciós folyamat legfontosabb sikerkritériumainak áttekintése, a gazdasági, illetve társadalmi 
hasznosság szempontjából egyaránt. 
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A szektorközi együttműködés pozitív hatása 
Egy társadalmi innovációs folyamat önmagában alkalmas arra, hogy különböző szakaszai-
ban az érintetteket együttműködésre sarkallja, változó céllal és fókusszal. E szakaszok az 
alábbiak (Murray et al., 2010) – valamennyi esetében a különböző szektorok együttműkö-
désére helyeződik a hangsúly: 

• a szükséglet felismerése; 

• ötletfejlesztés; 

• a prototípus tesztelése a gyakorlatban;

•  fenntartás, a társadalmi innováció eredményeinek átültetése a mindennapi gyakor-
latba;

• az eredmények el- és kiterjesztése;

• rendszerszintű változásfenntartás.

Fontos meghatároznunk, hogy az innovációs folyamat hat szakaszában milyen jellegű és 
fókuszú beavatkozások képzelhetők el. 

A társadalmi innováció egyéni és közösségi szintjének szétválasztása
A diverz érintetti kör együttműködéséhez kapcsolódóan kiemelendő, hogy a társadalmi 
innovációs folyamat minden esetben egyéni és közösségi szinten is kifejti hatását, külső 
(extrinzik) és belső (intrinzik) elemeinek köszönhetően. Ennek értelmében természetesen 
a lehetséges beavatkozási területek is ezekhez a szintekhez kapcsolódnak stratégiai szem-
pontból. Joana Breidenbach 2020-as előadásában (Breidenbach, 2020) az integrálszemlélet 
alapmodelljének számító AQAL-modell értelmezését terjeszti ki a társadalmi innováció ho-
lisztikus megközelítése érdekében. Megállapíthatjuk, hogy egyik terület sem értelmezhető 
önmagában, illetve a másik három terület szemszögéből, így a hozzájuk kapcsolódó beavat-
kozások, konkrét akciók egymásra hatását is figyelembe kell vennünk. Ezek a területek az 
alábbiak: 

• egyéni belső szint: attitűdök és a lélek;

• egyéni külső szint: viselkedés és kompetenciák;

• közösségi belső szint: kultúra és kommunikáció;

• közösségi külső szint: struktúrák és folyamatok.
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A társadalmi innovációs ökoszisztéma valamennyi szereplője a fenti területek (vagy 
azok egyike) mentén valósítja meg működését, a megcélzott társadalmi probléma megol-
dása/enyhítése érdekében. Éppen ez adja az innovációs ökoszisztéma sokszínűségét. Nem 
mindegy azonban, hogy az érintetteket milyen motivációs erők mozgatják. A  lehetséges 
motivációs elemek azonosításához rávilágítunk a társadalmi innováció legjelentősebb ered-
ményeire, hasznosságára. 

A társadalmi innováció legfontosabb eredményei és az ezekhez kapcsolódó 
beavatkozási területek
A társadalmi innovációs folyamat valamennyi lépése képes olyan együttműködések elindítá-
sára (mind transznacionális, mind nemzeti szinten), melyek a későbbiekben jelentős társa-
dalmi és/vagy gazdasági hatást képesek kifejteni az érintettek körében. Gondolhatunk itt a 
jó gyakorlatok és megszerzett tapasztalatok folyamatos áramlására, az egymástól való tanu-
lás öngerjesztő folyamatára. Az együttműködések során olyan szoros, partneri kapcsolatok 
születhetnek, melyek kitűnő alapot teremtenek a jövőbeni innovációs és projektgeneráló, 
modellfejlesztő együttműködések számára. A  társadalmi innováció kiemelkedő szakértői 
egyre inkább a kompetenciaalapú fejlesztési folyamatok fontosságát hangsúlyozzák: az 
egyéni boldogulás, a képességrepertoár bővítése kapcsolja be az egyént mint a társadalom 
legfontosabb alegységét ezekbe a folyamatokba. Kijelenthetjük, hogy az egyéni szakmai és 
egyéb kompetenciafejlesztés támogatása nélkül nem képzelhető el rendszerszintű változás.

A társadalmi innováció összességében nem más, mint energizáló, aktív, alkotó-teremtő 
folyamat, melynek fókuszában a megoldani kívánt társadalmi probléma, illetve mindazon 
érintettek állnak, akikre az innovációs tevékenység és annak eredménye hatást gyakorol. 
Hildy Gottlieb és munkatársai (2020) azt találták, hogy az innovációs folyamatot megala-
pozó kérdésfeltevés módosítása (a helyes kérdés megfogalmazása) hatékonyan járul hozzá 
az innovációs folyamat eredményének és hatásának változásához. Kiemelik például, hogy a 
versenytársak azonosítása helyett ezeknél a folyamatoknál legfőbb feladatunk a társadalmi 
innováció eredményéből részesülők, valamint a folyamatban aktívan részt vevők, azt előre-
mozdítók identifikálása. Egyfajta cél- és hatékonyságorientált innovációs folyamatot szor-
galmaznak, mely képes energiával ellátni a kooperációalapú társulásokat, hatékonyabbá és 
sikeresebbé téve működésüket. 
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Hogyan szolgálja a Társadalmi Vállalkozások Duna régiós 
Stratégiája a társadalmi innovációt? 
Tanulmányunk következő fejezetében azt mutatjuk be részletesen, hogy a 2019-ben a SEN-
SES-projekt (INTERREG Danube Transnational Program) keretében működő nemzetkö-
zi partnerség munkájának köszönhetően kidolgozott Társadalmi Vállalkozások Duna régiós 
Stratégiája mely elemein keresztül képes hatékonyan hozzájárulni (stratégiai szinten) a tár-
sadalmi innovációhoz az érintett Duna menti országok szociális gazdaságának felélénkíté-
sével. 

A fentebb részletesen bemutatott okokból a társadalmi vállalkozásoknak van lehetősé-
gük és képességük arra, hogy olyan társadalmi és gazdasági folyamatokat generáljanak, me-
lyek hozzájárulhatnak Európa innovatív, fenntartható és befogadó növekedéséhez, azaz az 
EURÓPA 2020 Stratégia céljainak teljesüléséhez. Emiatt az utóbbi évtizedben különösen 
nagy érdeklődés övezte a társadalmi vállalkozásokat és fejlődésüket Európában. 

Ennek ellenére a szektor továbbra is számos kihívással kénytelen szembenézni, melyek 
megakadályozzák, hogy a társadalmi vállalkozások beteljesítsék küldetésüket, és társadal-
mi, illetve környezeti szempontokat integráljanak az európai gazdaság működésébe. Ilyen 
akadályozó tényezők például a hiányzó vagy gyenge szakpolitikák, a társadalmi vállalko-
zásokkal kapcsolatos képzések és a társadalmi vállalkozások hálózatainak hiánya, a szektor 
alacsony szintű ismertsége és korlátozott jelenléte, láthatósága a társadalmi és gazdasági fo-
lyamatokban. 

A Duna régió ebből a szempontból rendkívül összetett és vegyes képet mutat. Néhány 
országban (például Németország és Ausztria) a társadalmi vállalkozási szektor már gazdag 
múltra tekinthet vissza, és jelentős eredményeket ért el a társadalmi, környezeti és gazdasági 
problémák vállalkozói eszközökkel való, rendszerszintű kezelésében. 

A régió több országában azonban a társadalmi vállalkozások fejlődése csak az utóbbi 
időben indult meg, és – ezzel összefüggésben – a szektor ismertsége és elismertsége nagyon 
alacsony, hiányoznak vagy gyengék a szektor fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szakpolitikák, 
képzési programok, fejlesztő szervezetek és hálózatok, valamint fejletlenek vagy teljesen 
hiá nyoznak a szektor növekedéséhez szükséges pénzügyi eszközök. A Duna régió országai-
nak többségében így a társadalmi vállalkozások életképessége alacsony, a piaccal és a köz-
szférával kialakított kapcsolataik törékenyek, s a szektor nem tudja betölteni a fentiekben 
vázolt szerepét a befogadó, fenntartható és innovatív európai növekedés megteremtésében. 

Ez a felismerés indította a SENSES-projektet megvalósító szervezeteket arra, hogy a 
projekt keretében kísérletet tegyenek a Duna régió társadalmi vállalkozási ökoszisztémá-
jának megerősítésre. E cél érdekében a projekt létrehozta a társadalmi vállalkozások régiós 
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szintű hálózatát, majd arra alapozva helyzetképet készített a régió társadalmi vállalkozásai-
ról, a szektor fejlesztésére kialakított szakpolitikákról és a Duna régióban működő társadal-
mi vállalkozások adaptálásra érdemes jó gyakorlatairól. 

E megalapozó tevékenységek eredményeit hasznosítva a projekt Szakpolitikai Diagnosz-
tikai Eszközt készített annak érdekében, hogy a politikai döntéshozók fel tudják mérni a 
társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos nemzeti politikák helyzetét, hiányosságait, fejlesz-
tési lehetőségeit a régió országaiban; illetve kidolgozott egy online képzési és mentoring-
eszközt a gyakorló társadalmi vállalkozások fenntarthatóbb működésének támogatása és 
üzleti életképességének növelése érdekében. Láthatjuk tehát, hogy a felülről, illetve alulról 
jövő, kompetenciafejlesztésre (is) irányuló eszközök és eredmények egyaránt jelen vannak 
a SENSES-projektben is. 

Végül, a projekt eredményeit integrálva a SENSES-partnerség elkészítette a Társadalmi 
Vállalkozások Duna régiós Stratégiáját annak érdekében, hogy a régió társadalmi vállalkozási 
ökoszisztémájának fejlesztését a régiós különbségeket csökkentő, harmonizált szakpoliti-
kák kialakításán keresztül támogassa. 

A Duna régió társadalmi vállalkozásainak jellemzői és lehetőségei 
A SENSES-projekt tapasztalatcseréinek eredményeképpen a projektpartnerek a Duna régió 
társadalmi vállalkozásainak következő főbb jellemzőit és lehetőségeit határozták meg: 

 
•  A társadalom tagjai egyre inkább tudatában vannak a társadalmi és gazdasági tevé-

kenységek közösségekre és a környezetre gyakorolt hatásának a Duna régióban, így 
a társadalmi és környezeti felelősségre irányuló nyitottság is egyre fontosabbá válik 
napjainkban. 

  A társadalmi vállalkozások a szervezeti struktúra, az üzleti tevékenység és a társadal-
mi hatások tekintetében változatos szektort alkotnak. Ez a sokszínűség a Duna régió 
társadalmi vállalkozási szektorának alapvető értéke és erőssége. 

•  A társadalmi vállalkozások innovatív és rugalmas módon reagálnak a társadalmi kihí-
vásokra, és fontos szerepet játszanak a társadalmi integrációs folyamatokban. 

 •  Sok társadalmi vállalkozás rendelkezik figyelemre méltó tapasztalattal és átadható 
jó gyakorlatokkal a helyi társadalmi és környezeti problémák fenntartható üzleti 
tevékenységeken keresztül történő megoldása, a társadalmi hatásgyakorlás terüle-
tén. Így a társadalmi vállalkozások sikeresen hívhatják fel a figyelmet a társadalmi-
lag felelős üzleti tevékenységek hasznára, különösképpen a társadalmi szolidaritás 
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erősítésére, a bevételek társadalmi célú visszaforgatására és az emberiességi szem-
pontok gazdasági életben való érvényesítésére. Így motiválni tudják a hagyományos 
módon működő vállalkozásokat társadalmi felelősségvállalásuk erősítésére. 

•  A társadalmi vállalkozások feladatok átvállalásával, valamint jobb, olcsóbb és ha-
tékonyabb szociális és foglalkoztatási szolgáltatásaik révén támogathatják a helyi és 
regionális hatóságokat. 

•  A társadalmi vállalkozások bizonyítottan ellenállók a gazdasági változásokkal és vál-
ságokkal szemben. 

•  A szociális gazdaság résztvevőiként a társadalmi vállalkozások mérhető gazdasági 
erőt képviselhetnek, és hozzájárulhatnak a nemzeti GDP növekedéséhez. 

Közös jövőkép 
A stratégia megalkotásában részt vevő projektpartnerek meghatározták a SENSES-partner-
ség közös jövőképét a Duna régió társadalmi vállalkozási ökoszisztémáját illetően. E közösen 
kidolgozott vízió alapjait a fent bemutatott sajátosságok és lehetőségek, valamint a projekt 
során megvalósított tapasztalatcsere és a közös megismerési folyamat eredményei jelentik. 
Jövőképük 2027-ig tekint előre, és határozza meg a stratégia alapelveit, mivel évekig is el-
tarthat, míg a kívánt változások végbe mennek, továbbá mivel a stratégián keresztül hozzá 
kívánnak járulni az újratervezett EU Duna Régió Stratégia (Danube Transnational Program) 
fejlesztéséhez és megvalósításához a következő programozási időszakban (2021–2027). 

 Jövőképük szerint 2027-re a Duna régióban a társadalmi vállalkozások virágzó ökoszisz-
témája működik majd, mely… 

•  a társadalmi vállalkozás közösen megalkotott, széles körű definíciója – egy közös 
Duna régiós értelmezési keret – alapján a társadalmi vállalkozási szektor alapvető 
erősségeit és alapértékeit, a szociális és gazdasági tevékenységek, hatások és szer-
vezeti formák sokszínűségét támogatja. Mindehhez szükség volt annak széles körű 
közös meghatározására, mit értünk társadalmi vállalkozáson a Duna régióban. 

•  a mérhető társadalmi hatást és bizonyításának különböző gyakorlatait a társadal-
mi vállalkozói tevékenységek széleskörűen használt, alapvető követelményeként, to-
vábbá a Duna régióban működő társadalmi vállalkozások közmegegyezésen alapuló 
azonosítására alkalmas eszközként ismeri el. 

•  a társadalmi vállalkozásokat gazdasági szereplőknek, a KKV-szektor integrált (de 
nem beolvadt, tehát jellegzetességeiket, speciális karakterüket megőrző) tagjainak 
tekinti, melyek így hazai és nemzetközi vonatkozásban is a piaci lehetőségek, üzlet-
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fejlesztési szolgáltatások, pénzügyi források és támogató hálózatok szélesebb köréhez 
férhetnek hozzá. 

•  erősíti a társadalmi vállalkozások helyi gazdasági, társadalmi, pénzügyi, kulturális 
és politikai környezetbe való beágyazottságát, amely képessé teszi őket gazdasági 
teljesítőképességük és társadalmi hatásaik növelésére és társadalmi küldetésük megvaló-
sítására. 

•  elősegíti a társadalmi vállalkozások Duna régiós vagy akár uniós szintű nemzetközi 
együttműködéseit egymással, a hagyományos vállalkozásokkal, a pénzügyi szerve-
zetekkel, a befektetőkkel és a szakpolitikusokkal, ami képessé teszi őket arra, hogy 
nemzetközi piacokra lépjenek, és azokon megmaradjanak. 

•  erősíti a társadalmi vállalkozási szektor önszerveződési és érdekérvényesítő képességét, 
és növeli elismertségét szakpolitikai és jogalkotói szinten is. 

•  láthatóbbá és jobban érthetővé teszi a társadalmi vállalkozásokat a Duna régió orszá-
gaiban.

Jövőképük két szakaszra bontható: az első szakasz célja a társadalmi vállalkozás kon-
cepciójának fogalmi tisztázása a régióban, ami egyszerre jelenti az üzleti tevékenységet és 
a társadalmi hatást középpontba helyező harmonizációt és ezzel a fogalom kiszélesítését. 
A második szakasz az első szakaszra épülve a szektor fejlődését célozza, amely a gazdasági 
teljesítmény és a társadalmi hatás párhuzamos mennyiségi, lépték- és hatékonyságnöveke-
déseként értelmezhető. 

Prioritások és stratégiai célok 
A tapasztalatcserék – elsősorban az országjelentések elemzését és a SENSES-projekt során 
megvalósított szakpolitikai műhelyek – eredményeit alapul véve az alábbi prioritásokat és a 
hozzájuk rendelt következő célokat határozták meg. A projektpartnerek regionális akcióter-
vei ezen célokhoz kapcsolódnak, és ezek rövid távú megvalósítását szolgálják. 
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1. prioritás – Fogalmi tisztázás 

Megcélzott szereplők 
Szakpolitikai döntéshozók, jogalkotó, tudományos és támogató szerveze-
tek 

Végső kedvezményezettek 
Társadalmi vállalkozások, KKV-k, szakpolitikai döntéshozók, jogalkotó, 
tudományos és támogató szervezetek 

Hatásszint Duna régió 

Leírás 

Az 1. prioritás a stratégia további hét tematikus prioritását alapozza meg, 
közös bázist nyújtva a stratégia keretén belül tervezett minden beavatko-
zás számára. 
A prioritás a társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos koncepció tisztázá-
sát és harmonizációját, valamint annak közös értelmezését szolgálja, hogy 
mit értünk társadalmi vállalkozáson és társadalmi vállalkozói működésen 
a Duna régióban. 
A fogalmi tisztázás és harmonizáció kiindulópontja az EU társadalmivál-
lalkozás-definíciója, de a prioritás a piaci bevételekkel és a mérhető és alá-
támasztható társadalmi hatásokkal kapcsolatos elemek erősítését célozza. 
A fogalmi tisztázás és harmonizáció így a társadalmi vállalkozások és 
társadalmi vállalkozói működés piacibevétel- és társadalmihatás-alapú 
értelmezési keretének megalkotásához, a társadalmi vállalkozás definíció-
jának és a társadalmi vállalkozások célcsoportjának kiszélesítéséhez vezet. 
Mindez elengedhetetlen a szektor gazdasági és társadalmi jelentőségének 
és elfogadásának növeléséhez.  

Stratégiai célok (SC) 

• SC 1.: Az EU-s definíción alapuló, de a piaci bevételhez és a tár-
sadalmi hatáshoz kapcsolódó jellemzőket megerősítő, közösen 
elismert, kibővített társadalmivállalkozás-koncepció kidolgozása 
vagy elfogadása. 

• SC 2.: A  különböző hatásmérési módszerek és keretrendszerek 
alkalmazásának elismerése a társadalmi vállalkozások és a társa-
dalmi vállalkozói működés alapkövetelményeként és alapvető 
azonosító eszközeként. 

 



329

AZ INNOVÁCIÓS TÉR ÉPÍTŐKÖVEI
TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS: STRATÉGIA ÉS ÖKOSZISZTÉMA-ÉPÍTÉS

2. prioritás – Szakpolitika-fejlesztés és jogalkotás 

Megcélzott szereplők 
Szakpolitikai döntéshozók, jogalkotók, minisztériumok, irányító ható-
ságok, pénzügyi szervezetek, kereskedelmi és iparkamarák, lobbiszer-
vezetek, támogató szervezetek 

Végső kedvezményezettek Társadalmi vállalkozások, KKV-k 

Hatásszint Nemzeti és Duna régió 

Leírás 

Az 1. prioritás által megteremtett alapokra támaszkodva a 2. prioritás 
a Duna régió különböző országaiban működő társadalmi vállalkozáso-
kat, illetve a társadalmi vállalkozói működést érintő törvények és jogi 
keretek harmonizációjára törekszik. 
A prioritásnak megfelelően tervezett célok és tevékenységek továbbá a 
szektor jogi kereteinek meghatározását és tisztázását, a társadalmi vál-
lalkozások gazdasági szereplőkként és a KKV-szektor integrált tagjai-
ként való jogszabályi elismerését, valamint a társadalmi vállalkozások 
sokszínűségének támogatását szolgálják. 
Végül a 2. prioritás a társadalmi vállalkozások szakpolitikai elismeré-
sének megalapozására is törekszik. Ez utóbbi a (nemzeti) szakpolitikai 
szereplők erősebb elköteleződését és bevonódását jelenti a társadalmi 
vállalkozások általános helyzetének javítása, a helyi politikai környezet-
be való beágyazódásuk erősítése, valamint a nemzeti és régiós szakpo-
litikai döntéshozatali folyamatokban való részvételük fejlesztése érde-
kében. 

Stratégiai célok (SC) 

•  SC 3.: A stratégia középtávú megvalósítása érdekében a SEN-
SES Duna Régiós Társadalmi Vállalkozás Stratégia integrálása 
a Duna Transznacionális Programba a következő programozá-
si időszakban (2021–2027). 

•  SC 4.: Nemzeti stratégiák megalkotása a társadalmi vállalkozá-
si szektor fejlesztésére 

•  SC 5.: A  társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos szakpoliti-
káért felelős szervezetek (pl. minisztériumközi szervezetek) 
létrehozása

•  SC 6.: Specifikus törvények, melyek a társadalmi vállalkozá-
sokat nem kizárólag a foglalkoztatási integráció és a foglalkoz-
tatás területén tevékenykedő szervezetekkel azonosítják, lehe-
tővé téve új társadalmi vállalkozások könnyebb alapítását és a 
társadalmi vállalkozások bejutását a már meglévő piacokra. 

•  SC 7.: A társadalmi vállalkozási és KKV-szektor szakpolitikai 
integrációja 

•  SC 8.: A társadalmi vállalkozások integrálása a nemzeti és sza-
tellit számlák rendszerébe 

•  SC 9.: A  felelős közbeszerzéssel kapcsolatos EU-szabályozás 
integrálása a nemzeti jogrendszerbe, ahol szükséges. 
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3. prioritás – A társadalmi hatás mérése

Megcélzott szereplők 
Szakpolitikai döntéshozók, irányító hatóságok, akadémiai szféra, pénz-
ügyi szervezetek, támogató szervezetek, társadalmi vállalkozások, 
KKV-k 

Végső kedvezményezettek 
Szakpolitikai döntéshozók, irányító hatóságok, akadémiai szféra, pénz-
ügyi szervezetek, támogató szervezetek, társadalmi vállalkozások, 
KKV-k 

Hatásszint Nemzeti és Duna régió 

Leírás 

A prioritás a társadalmihatás-mérés koncepciójának (a társadalmi hatás 
alátámasztását szolgáló különböző módszereknek) a társadalmi vállal-
kozások működésébe, valamint a társadalmi vállalkozásokat érintő jog-
szabályokba és szakpolitikákba való integrációját célozza. Ennek meg-
felelően a prioritás a társadalmi hatás értékelését és igazolását szolgáló 
különböző keretrendszerek és módszerek kidolgozását és adaptálását, e 
gyakorlatok terjesztését és a szakpolitikai, jogszabályalkotási, támogató 
folyamatokba, valamint a társadalmi vállalkozások napi működésébe 
való integrációját segíti. 

Stratégiai célok (SC) 

•  SC 10.: A  társadalmi hatás értékelését és igazolását szolgá-
ló különböző módszerek és keretrendszerek nemzeti szintű 
kidolgozása, adaptációja, standardizálása és elismertetése. 
Hivatalosan elismert társadalmihatás-mérési és beszámolási 
standardok. 

•  SC 11.: A társadalmi vállalkozók és szakpolitikusok figyelmé-
nek felkeltése a társadalmi hatás mérése iránt. 

•  SC 12.: A stakeholderek (társadalmi vállalkozások, szakpoli-
tikusok, helyi és országos hatóságok, üzleti fejlesztési ügynök-
ségek, pénzügyi szervezetek stb.) által széleskörűen elismert 
különböző hatásmérési módszerek népszerűsítése 
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4. prioritás – Figyelemfelkeltés és elismertetésnövelés 

Megcélzott szereplők 
Szakpolitikai döntéshozók, irányító hatóságok, pénzügyi szervezetek, 
kereskedelmi és iparkamarák, akadémiai szféra, támogató szervezetek, 
helyi hatóságok, média

Végső kedvezményezettek Társadalmi vállalkozások, KKV-k 

Hatásszint Nemzeti és Duna régió 

Leírás 

A 4. prioritás a társadalmi vállalkozási szektor elismertségét erősítő fi-
gyelemfelkeltésre, a társadalmi vállalkozások láthatóságának növelésére 
és a szektorral kapcsolatos megértés megalapozására fókuszál a régió-
ban. 

Stratégiai célok (SC) 

•  SC 13.: Nemzeti szintű nyilvántartások létrehozása, melyek 
információt szolgáltatnak a társadalmi vállalkozási szektor mé-
retéről. 

•  SC 14.: A helyi önkormányzatok és nemzeti kormányzati szer-
vek által odaítélt pályázatok az üzleti készségek fejlesztése és a 
fenntartható pénzügyi helyzet megteremtése érdekében 

•  SC 15.: A társadalmi vállalkozások számára is elérhető (a tár-
sadalmi hatás mérésével egybekötött) versenyek indítása a tra-
dicionális üzleti szektorban 

•  SC 16.: Tanúsítási rendszerek és védjegyek kidolgozása a tár-
sadalmi vállalkozások számára a társadalmi vállalkozói státusz 
és a társadalmi hatás igazolása érdekében 

•  SC 17.: A  szektorral, annak hatásaival, illetve a nemzeti és 
regio nális stratégiák eredményeivel kapcsolatos intenzív kom-
munikáció. 
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5. prioritás – A piacra jutás támogatása 

Megcélzott szereplők 
Irányító hatóságok, pénzügyi szervezetek, támogató szervezetek, helyi 
hatóságok, KKV-k, vállalatok 

Végső kedvezményezettek Társadalmi vállalkozások, KKV-k, helyi hatóságok, vásárlók 

Hatásszint Nemzeti és Duna régió, Európai Unió 

Leírás 

Az 5. prioritás számos olyan beavatkozást foglal magában, melyek kü-
lönböző módokon a társadalmi vállalkozások piacra jutásának fejlesz-
tését célozzák. Ilyen beavatkozások például: a társadalmi vállalkozások 
által kínált szolgáltatások és termékek versenyképességének növelése; 
az üzleti kapcsolatok erősítése más vállalkozásokkal, illetve a regionális 
és helyi hatóságokkal. A prioritás erősíteni kívánja a társadalmi vállal-
kozások helyi gazdasági környezetbe való beágyazottságát, segíti üzleti 
tevékenységeik és együttműködéseik nemzetközi szintű kiterjesztését, 
és a piaci lehetőségek szélesebb spektrumához való hozzáférést biztosít 
számukra. 

Stratégiai célok (SC) 

•	 SC 18.: A társadalmi vállalkozások erősítése a szerződő ható-
ságok potenciális ügyfeleiként a szociális szolgáltatások terüle-
tén 

•	 SC 19.: Az állami szervek és a társadalmi vállalkozások figyel-
mének felhívása a közbeszerzési eljárások során alkalmazott 
felelős közbeszerzési kritériumok alkalmazásának előnyeire és 
lehetőségeire 

•	 SC 20.: Figyelemfelhívás a társadalmi és környezeti szempont-
ból felelős termékekkel kapcsolatban 

•	 SC 21.: A nagyvállalatok, KKV-k és társadalmi vállalkozások 
közötti hazai és nemzetközi üzleti kapcsolatok támogatása 

•	 SC 22.: A társadalmi vállalkozások társadalmi és technológiai 
innovációinak támogatása tudástranszferrel, pénzügyi eszkö-
zökkel, pályázatokkal 
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6. prioritás – A finanszírozás fejlesztése 

Megcélzott szereplők 
Irányító hatóságok, pénzügyi szervezetek, befektetők, támogató szer-
vezetek, helyi hatóságok, vállalatok  

Végső kedvezményezettek Társadalmi vállalkozások, KKV-k 

Hatásszint Nemzeti és Duna régió, Európai Unió 

Leírás 

A 6. prioritás a társadalmi vállalkozások számára elérhető privát és 
közösségi pénzügyi források fejlesztését, több és testreszabottabb 
pénzügyi megoldás kialakítását, a finanszírozási lehetőségek szélesebb 
spektrumához való hozzáférés fejlesztését, a nemzeti és nemzetközi 
pénzintézetekkel, valamint befektetőkkel való együttműködés erősíté-
sét szolgálja. 

Stratégiai célok (SC) 

•  SC 23.: A  társadalmi vállalkozások pénzügyi fenntarthatósá-
gának erősítése és a közszféra által kiírt pályázatoktól való füg-
gőségük csökkentése alternatív pénzügyi eszközök révén 

•  SC 24.: A helyi és állami intézmények bekapcsolása a társadal-
mi vállalkozások támogatórendszerébe annak érdekében, hogy 
a helyi kisvállalkozásokat érintő közfinanszírozás mértéke nö-
vekedjen. 

•  SC 25.: Nem kizárólag a foglalkoztatási integráció területén 
működő társadalmi vállalkozásokra összpontosító finanszíro-
zás 

•  SC 26.: Célzott pénzügyi támogatások társadalmi startupok 
számára 
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7. prioritás – Hálózatépítés és a lobbitevékenység erősítése 

Megcélzott szereplők 
Szakpolitikai döntéshozók, társadalmi vállalkozások, KKV-k, támogató 
szervezetek, érdekképviseleti és lobbiszervezetek, civil szervezetek  

Végső kedvezményezettek 
Társadalmi vállalkozások, KKV-k, támogató szervezetek, érdekképvise-
leti és lobbiszervezetek  

Hatásszint Nemzeti és Duna régió 

Leírás 

A 7. prioritás a társadalmi vállalkozások nemzeti és nemzetközi háló-
zatainak erősítésére összpontosít, hogy azok a társadalmi vállalkozá-
sok számára jobb érdekvédelmi és lobbilehetőségeket biztosítsanak a 
Duna régióban. A prioritás keretében tervezett beavatkozások növelik 
a társadalmi vállalkozások beágyazottságát a helyi társadalmi és politi-
kai környezetbe, erősítik hazai és nemzetközi együttműködéseiket és a 
támogató hálózatokhoz való hozzáférésüket. Ennek eredményeképpen 
intenzívebbé válik a társadalmi vállalkozások bevonódása, illetve rész-
vételük a politikai döntéshozatali folyamatokban, és mélyül a döntés-
hozók elkötelezettsége a szektor iránt hazai és nemzetközi szinten. 

Stratégiai célok (SC) 

•  SC 27.: A civil szféra érdekképviselettel, érdekvédelemmel és 
lobbitevékenységekkel kapcsolatos jó gyakorlatainak haszno-
sítása 

•  SC 28.: A társadalmi vállalkozások nemzeti szintű képviselete 
és a szektor érdekeinek érvényesítése a döntéshozatali eljárá-
sok során 

•  SC 29.: A  köz- és a magánszféra közötti együttműködések 
erősítése a társadalmi vállalkozások képviseletének fejlesztése 
érdekében 

•  SC 30.: Erősebb és folyamatos együttműködés a már létező 
és az újonnan alakult érdekképviseleti és lobbiszervezetekkel, 
vagy a társadalmi vállalkozási szektor saját érdekvédelmi és 
lobbiszervezeteinek létrehozása 
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8. prioritás – Tudásépítés 

Megcélzott szereplők 
Támogató szervezetek, akadémiai szféra, társadalmi vállalkozások, 
KKV-k 

Végső kedvezményezettek Társadalmi vállalkozások, KKV-k 

Hatásszint Nemzeti és Duna régió 

Leírás 

Végül a 8. prioritás hivatott arra, hogy javítsa a társadalmi vállalkozások 
hozzáférését az üzletfejlesztési szolgáltatásokhoz, jobb és több tréning-
lehetőséghez juttassa őket vállalkozói készségeik, menedzsmentisme-
reteik és társadalmihatás-mérési gyakorlataik fejlesztése érdekében. Ez 
a prioritás hozzájárul továbbá a társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos 
tudás terjesztéséhez a társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos témakö-
rök és tárgyak középfokú és felsőfokú tantervekbe integrálásán keresz-
tül, ami a szektor láthatóságának és a társadalmi vállalkozásokkal kap-
csolatos megértésnek a növekedéséhez vezet. 

Stratégiai célok (SC) 

•  SC 31.: A  társadalmi vállalkozók pénzügyi, marketing-, me-
nedzsment-, jogi és HR-tudásának fejlesztése 

•  SC 32.: Vállalkozói készségek fejlesztésére irányuló képzés a 
formális oktatás részeként (információk a társadalmi vállalko-
zási szektorról az üzleti iskolák tanterveiben, egyetemi szintű 
társadalmivállalkozás-kurzusok megvalósítása) 

•  SC 33.: A társadalmi vállalkozások piaci szemléletének kialakí-
tására fókuszáló üzletfejlesztési szolgáltatások 

Összefoglalás
A fentebb részletesen bemutatott Társadalmi Vállalkozások Duna régiós Stratégiája átfogóan 
és strukturáltan mutatja meg, hogyan képes generálni és támogatni a társadalmi innovációt 
egy olyan stratégia, amely a diverz és különböző szektorok szereplőit magában foglaló part-
nerség által azonosított problématerülethez kapcsolódik. Az azonosított aktorok, valamint 
a stratégiai célok mentén azonosított lehetséges beavatkozások, illetve konkrét akciók a tár-
sadalmi innováció legfontosabb alapelemei. 

Ahhoz azonban, hogy a stratégia következtében megvalósuló társadalmi innováció, illet-
ve a mögötte álló ökoszisztéma fenntartható módon működhessen, az egyes szereplőknek 
erőforrásaik és kompetenciáik mentén a tőlük elvárható leghatékonyabb és legmagasabb 
minőségű munkát kell elvégezniük, partneri együttműködésben. Gondolunk itt természe-
tesen a fentebb bemutatott valamennyi aktorra: az állami döntéshozókra és a szakpolitikák 
munkatársaira, a civil szervezetekre, az oktatási intézmények, illetve az akadémiai szféra 
képviselőire, a nagyvállalatokra, a KKV-kra és nem utolsósorban magukra a társadalmi vál-
lalkozásokra. 
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THE SOCIAL INNOVATION SPACE

SOCIAL ENTERPRISE:  
STRATEGY AND ECOSYSTEM BUILDING

Abstract
Nowadays, the number of social enterprises is constantly growing both in Hungary 
and on the international level. However, their operation does not take place in a 
„vacuum”, it is closely related to the various actors and processes of social inno-
vation. According to the authors of this study, the way to fulfill the potential of 
social enterprises is feasible through the development of the social innovation space. 
The primary goal of the present study is to illustrate the role of potential actors in 
the innovation ecosystem in a social innovation process. We also summarize how 
social enterprises relate to the concept of social innovation. We highlight the most 
important motivating factors affecting the innovation ecosystem, highlighting the 
strengths of innovation processes and their positive social (and, where appropriate, 
economic) impact. Finally, we examine the aspects of a strategy aimed at deve-
loping and strengthening the social enterprise sector and “community” of the count-
ries along the Danube: we analyze how this strategy can support or even inhibit 
innovation.

Keywords: social enterprise, social innovation, ecosystem, strategy, Danube 
region, innovation space, development, roles
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