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Összefoglaló a „Generációkon átívelő társadalmi innovációs network” c. 

kutatásról 

 

 

1.1. A projektelem céljának meghatározása 

A projekt fő célja egy társadalmi innovációs modell felállítása, ehhez indikátorok 

meghatározása, valamint a társadalmi innováció térségi mérése Veszprém, mint egyetemváros 

vonzáskörzetében. 

Új stratégia és hálózati struktúra kialakítására javaslat kidolgozása a társadalmi innováció, a 

kreativitás felmérése és növelése érdekében, és az eredmények integrálásának biztosítása az 

oktatás minden szintjén, annak érdekében, hogy a generációs eltérések ne gátként, hanem 

lehetőségként jelenjenek meg. 

 

1.2. A projektelem szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

Egy térség élhetőségét, gazdasági potenciálját nagymértékben meghatározza a humán tőke 

minősége, amelyet elsősorban az érintettek tudása, kompetenciái, kreativitása befolyásol.  A 

társadalmi innováció hiánya, vagy csekély mértéke rávilágít azon interakciós formák 

szükségességére, amelyek megteremtik az alapot egy térség élhetővé tételére, munkaerő és 

lakosság megtartó képességének növelésére, kiemelten alapozva az érintettek körében az új 

ötletekre, a kreativitásra. 

Napjaink társadalmi problémájaként jelenik meg az élet szinte minden területén a generációk 

közötti különbség, amely azonban egyfajta mozgatórugója lehet a közös megoldás keresésének, 

és a legjobb megoldások adaptációjának.   

Ezek a megoldások az egyén szintjén, kihasználva a kultúra mélyrétegeit (közösen vallott 

értékek, attitűdök, stb.) megteremtik az alapot a közösséghez tartozásra és az új ötletek 

megvalósítására.  

A gyakorlati aspektus mellett problémaként fogalmazható meg, hogy a szakirodalom kevéssé 

tárgyalja a társadalmi innováció fogalmát, hatását, annak megtestesülését, formáit, illetve az 

innováció megítélését társadalmi csoportonként – ha be is mutatja, akkor is inkább a 

városfejlődés szempontjából, mint a vállalkozások és egyének szempontjából. 

A projekt a társadalmi innováció generációk és 

különböző társadalmi csoportok közötti megítélését 

célozza Veszprém, egyetemi város vonzáskörzetében. 
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1.3. Projektelem (tevékenység) bemutatása: 

Szakirodalmi háttér feltárása, helyzetkép kialakítása: Az innováció és kreativitás fogalmának 

kritikai kutatása, felmérése a különböző generációk és társadalmi csoportok szempontjából. A 

társadalmi innováció fogalmának felmérése a különböző generációk és társadalmi csoportok 

szempontjából. 

Elmélet fejlesztés: A társadalmi innováció fogalmának és mérési módjának meghatározása. A 

vizsgálati modell meghatározása, operacionalizálás.  

Empirikus kutatás: A társadalmi innováció megjelenési formáinak vizsgálata a feltárt fogalmi 

meghatározás alapján. 

Tapasztalatok összegzése, disszemináció: Kutatási tanulmány és publikációk elkészítése, 

konferencia előadás tartása. 

Térségi stratégiai fejlesztési javaslat kialakítása: A feltárt társadalmi innovációs potenciál 

alapján térségi stratégia felállítása a társadalmi innováció különböző területeire. 

 


