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Szakmai állásfoglalás  

a TÁMOP-5.5.8-15/1 

Modellprogram a szociális szövetkezetek hálózatosodása érdekében 

című pályázati felhívásához 

 

A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége nagyon fontosnak tartja és támogatja azt, 

hogy az Európai Unió és Magyarország forrásokkal járul hozzá ahhoz, hogy a szociális 

gazdaság fejlődjön Magyarországon. Jónak tartjuk azt, hogy modellprogram került 

megfogalmazásra a szociális szövetkezetek hálózatosodása érdekében. Ugyanakkor 

érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a 2006-2013 támogatási időszak lezárását megelőző 

negyedik hónapban kerül egyáltalán társadalmi vitára ez a program. Miután az Európai Unió 

kohéziós alapjainak szabályai előírják, hogy 2015. december 31-ig lehet felhasználni a 

támogatási forrásokat, ezért irreális elvárás a pályázatban megfogalmazott célok teljesülése. 

Még ha a pályázat nagyon gyorsan kerül kiírásra, beadásra, értékelésre és megszületik a 

támogatási döntés, akkor is várhatóan mindössze két hónap áll rendelkezésre a 

megvalósításra. Ez idő alatt – nagyon jó előkészítéssel – talán teljesíthetők a képzések, 

szemléletformálás, tudás- és tapasztalat megosztás feladatai. De a pályázat célját szolgáló 

hálózatosodás és együttműködések érdemi erősítése megvalósíthatatlan, miután azok 

folyamatok, aminek idői tényezője van.  Nem lehet két hónap alatt szervezetfejlesztést, 

üzleti tervek megalapozásául szolgáló közös stratégiai terveket - a helyi igényekhez 

igazítottan - elkészíteni, működési és munkaszervezési modelleket elterjeszteni. Ebből 

következően ezekre a célokra 500 millió forintot így elkölteni felesleges – sőt káros-, abból a 

szociális szövetkezetek hálózatosodása nem fog létrejönni, legfeljebb 8-10 pályázó jár jól, 

hiszen a két hónapi szervező és adminisztratív munkájáért 35-80 millió forint összeget fog 

kapni.  

A pályázati kiírás részletes véleményezésétől eltekintünk, pedig abban is van néhány abszurd 

elem (pl. az, hogy a projektmenedzseri vagy szakmai vezetői vagy pénzügyi pozíciót nem 

tölthet be a szövetkezet vezetője vagy helyettese, valamint a szövetkezet gazdasági igazgatója 

vagy főigazgatója és ezek helyettesei).  

Nagyon szomorú és felháborító, hogy felelősségre vonás és következmény nélkül lehet az 

államigazgatásban közpénzekkel így bánni és ilyen szakmaiatlan döntéseket hozni.  
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