
 

Információk a résztvevők számára 

Társadalmi Innovációs World Café 
 

 

Ezúton szeretnénk felkérni, hogy vegyen részt a SMARTCHAIN projekt - intelligens 
megoldások a rövid ellátási láncban – c. projekt keretében zajló társadalmi innovációs 
műhelymunkán, amelynek célja a REL szervezetek képviseletének erősítése azzal a céllal, 
hogy sikeressé váljanak és ezáltal fokozza az európai mezőgazdasági és élelmiszeripari 
rendszerek versenyképességét és fenntarthatóságát. A Kislépték Egyesület a SMARTCHAIN 
projekt tagja, és a nemzeti HUB képviselője. 

A műhelymunka célja a társadalmi innováció kulcsfontosságú mozgatórugóinak és jó 
gyakorlatainak azonosítása a rövid ellátási láncokban. 

A SMARTCHAIN alapvetően egy kutatási projekt, amely keretében végzett vizsgálatok átfogó 
célja a REL -ek és az összes érintett szereplő közötti  együttműködések és szövetségek 
különböző formáinak feltárása a versenyképesség javítása és a vidékfejlesztés előmozdítása 
érdekében. A SMARTCHAIN szoros együttműködésre törekszik a REL-ek, a termelők, a 
kutatók, a politikai döntéshozók, a fogyasztók és más érdekelt felek között, hogy az 
ismeretek, információk és tapasztalatok cseréjét előmozdítsa. 

 

A Smartchain projekt keretében a Kislépték Egyesület meghívja Önt erre anovember 7-én 
Miskolcon tartandó műhelymunkára, hogy szakértelmével és meglátásaival segítse a REL-ek 
társadalmi innovációval kapcsolatos kutatásait és fejlesztéseit.   

A műhelymunka World Café módszerrel fog zajlani, amely során megvitatjuk, meghallgatjuk 
és megtanuljuk, mi az a „társadalmi innováció” a rövid élelmiszer-ellátási láncokban, mi teszi 
ezt sikeressé, és mit jelent valójában a „sikeres társadalmi innováció a rövid élelmiszer 
láncokban” az egyének és a közösségek számára. 

Az együtt töltött időben az alábbi fontos témákról beszélgetünk és hallgatunk meg 
beszámolókat-kérdésfelvetéseket:  

 

 Mennyire fontos az, hogy a REL -ben részt vevő érintettek egymással kapcsolatban 
legyenek, illetve függjenek az eredmények elérése érdekében? 

 Amikor egy rövid élelmiszerlánc kapcsán olyan helyzetbe kerül, amely alapvetően 
megváltoztatja a napi teendőket (pl. egy új rendelet), és intézkedéseket kell hozni, ki 
lesz a felelős a döntéshozásért? Mennyire vesz részt ebben a folyamatban? 

 Mennyire fontos az együttműködés és azok a tapasztalatok, amelyek közelebb 
tudják hozni Önt a rövid élelmiszer-ellátási lánc többi szereplőjéhez? 

 Hogyan határozná meg a társadalmi innovációt a rövid élelmiszer-ellátási láncokban, 
és mennyire tartja fontosnak azt? 

A World Café módszer hatékony, kiscsoportos megbeszéléseket tesz lehetővé. A 
műhelymunka során a fent leírt kérdések megválaszolása, megvitatása lesz a fő feladatunk. 
Az Ön és a többi résztvevő válaszát egy táblára írjuk fel, majd összefoglalják és bemutatják 
következő csoportos megbeszéléseken. Véleményét, igényeit pedig a hazai REL 
fejlesztésében fogjuk felhasznáni. 

Amennyiben további információt szeretne kapni a projektről, kérjük, látogasson el 
honlapunkra: https://www.smartchain-h2020.eu/ 

https://www.smartchain-h2020.eu/

