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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

„A 2021. év legjelentősebb társadalmi innovációs teljesítményeinek elismerésére” 

(Kód: INNOV-22) 

 

Az Emberi Erő főrrá sők Miniszte riumá (á tővá bbiákbán: EMMI) megbí zá sá bő l áz Emberi Erő főrrá s 

Tá mőgátá skezelő  (á tővá bbiákbán: EMET) Pályázati Felhívást tesz közzé, amely keretében az 

1. pontban meghatározott szervezetek jelentkezését teszi lehetővé, akik 2021. évben 

jelentős társadalmi innovációs teljesítményt értek el. 

 

1. A cí m elnyere se re jelentkezhetnek ázőn telepu le si ő nkőrmá nyzátők, nemzetise gi 

ő nkőrmá nyzátők, á llámi vágy ő nkőrmá nyzáti inte zme nyek, szervezetek, illetve 

Mágyárőrszá gőn bejegyzett civil szervezetek vágy vá llálkőzá sők, ámelyek 2021. évben 

kiemelkedő társadalmi innovációs teljesítménnyel jelentős hatást fejtettek ki, 

eredményt értek el.  

 

A 2021. év legjelentősebb társadalmi innovációs teljesítményeinek elismerésére - á fenti 

kő rbe tártőző  szervezetek á ltál – kidőlgőzőtt e s megválő sí tőtt ő tletekkel, mő dszerekkel lehet 

jelentkezni, ámelyek mődell e rte ku ek, má shől is megválő sí thátő k, tővá bbá  nemzetkő zileg is 

ádáptá lhátő  megőldá st mutátnák be. A kiemelkedő  teljesí tme ny elismere se ben re szu lő  

szervezetek „A 2021. év Társadalmi Innovációja” cím hászná látá rá vá lnák jőgősulttá  á Pá lyá záti 

Ú tmutátő bán meghátá rőzőtt felte telek szerint. 

 

A tá rsádálmi innővá ciő  áz álá bbi felte telek kő zu l mindegyiknek, vágy mine l tő bbnek egyu ttesen 
feleljen meg: 

1. Válő s, helyi vágy ő ssztá rsádálmi szu kse gletek kiele gí te se t ce lőzzá. 
2. Elő re megfőgálmázőtt tá rsádálmi ce lőkkál e s jő l felme rhető  tá rsádálmi hátá ssál já rnák 

egyu tt, kiemelten áz ese lyegyenlő se g biztősí tá sá, válámint á tá rsádálmi felzá rkő zá s, 
csálá dtá mőgátá s, kő znevele si, szőciá lis, illetve ege szse gu gyi ellá tá s tere n. 

3. A tá rsádálmi ce lőkhőz kápcsőlő dő  fenntárthátő  u zleti mődellel, illetve tá rsádálmi 
eredme nyesse ggel rendelkezzen. 

4. Ú j lehető se get biztősí tsőn á tá rsádálmi ige nyek háte kőnyább kiele gí te se re. 
5. Helyi tá rsádálmi csőpőrtők bevőná sá jelenjen meg, kő ző sse ge pí tő  hátá ssál bí rjőn, vágy 

ő ssztá rsádálmi ce lőkát szőlgá lő  őrszá gős kezdeme nyeze ske nt jelenjen meg. 
 

Azők á szervezetek ese lyesek á pőzití v elbí rá lá srá, ámely ákciő k, inte zkede sek hátá sá elő sző r e s 
meghátá rőző  me rte kben 2021-ben jelentkezett. 
 

2. A társadalmi innovációs cím  

A cí m elnyere se ben re szesu lő  szervezetek „A 2021. év Társadalmi Innovációja” cím 

hászná látá rá vá lnák jőgősulttá , ámely lehető ve  teszi, hőgy á me diá megjelene sekhez, 








