
4. modul: Hozzáférés az erőforrásokhoz – képzés a 

közfinanszírozáshoz való innovatív hozzáférésről, a 

közösségi finanszírozási lehetőségekről és a vállalati 

szponzorok bevonzásáról - oktatóanyagok

1. gyakorlat – Nézze meg az esettanulmány videóját – Starting 

Block, Michigan

A Starting Block (Nyugat-Michigan Non-Profit Regionális Inkubátor Konyhája és Vállalkozói 

Központja) nagy hasznot húz a Michigani Állami Egyetem Termékközpontjának részvételéből.

Ebből a videóból többet megtudhat erről az inkubátorról.

Videó megtekintése: www.youtube.com/watch?v=MEDDPDam-6U

Jegyezze fel a tanultakat:



2. gyakorlat: Milyen üzleti struktúra felel meg az Ön 

körülményeinek és miért?

Válaszát rögzítse alább:

3. gyakorlat: Töltse le Excel-kalkulátorunkat a forgótőke-arány 

meghatározásához

A forgótőke-mutató egy olyan likviditási mutató, amely azt méri, hogy az üzleti vállalkozás mennyire
képes rövid lejáratú kötelezettségeit forgóeszközökkel kifizetni. A működő tőke aránya azért fontos 
a hitelezők számára, mert a vállalat likviditását mutatja.

Töltse le Excel-táblázatunkat, és töltse ki a működőtőke-arány 
meghatározásához.



4. gyakorlat: Van elég tőkéje a letelepedéshez, túléléshez és gyarapodáshoz?

Töltse le és töltse ki sablonunkat, hogy megértse az induló alapra 
vonatkozó teljes követelményt

5. gyakorlat – NÉZD MEG Shane Bonnert

A díjazásban való részvétel nagyszerű módja lehet az ízlésközpontja költségeinek finanszírozásának. 

Írországban Shane Bonner, a Newmarket Kitchen munkatársa ezt tette. 2017-ben döntős volt az IBYE 

Best Start Up Business kategóriában. A díjak nagyszerű lehetőséget jelentettek számára a 

márkaismertség növelésére is.

Videó: www.youtube.com/watch?v=g8AbkHvtE00 

Jegyezze fel a tanultakat:

https://www.youtube.com/watch?v=g8AbkHvtE00


6. gyakorlat – Az Ön ízlésének központja a társadalmi vállalkozások 

ellenőrző listája?

Töltse ki ellenőrzőlistánkat

o Az Ön központja nyereséges vállalkozás, amelyet társadalmi szükségletek kielégítésére 

hoztak létre?

o Megtartja és visszaforgatja a nyereséget az őt motiváló ügybe?

o Transzformatív fejlesztésekre törekszik, nem pedig növekményes nyereségre? Nagy 

ambíciók?

o Többet újít és kísérletez, mint a hagyományos üzleti modellek?

Úgy tervezték, hogy pótolja a meglévő szolgáltatások hiányát, amelyeket az állami és a magánszektor 

nem tud vagy nem fog biztosítani?

7. gyakorlat – Nézze meg a Food Cloud esettanulmány videóját

Az élelmiszer témájú társadalmi vállalkozások általában jól működnek, különösen akkor, ha 

együttműködnek. Ebben a videóban Iseult Ward és Aoibheann O'Brien elmagyarázza, hogyan

működik együtt a FoodCloud és a FoodCloud Hubs annak érdekében, hogy maximalizálják az 

írországi jótékonysági szervezeteknek újra elosztott élelmiszerfelesleget.

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=QAh1j6OTA9s

https://www.youtube.com/watch?v=QAh1j6OTA9s


Jegyezze fel a tanultakat:

8. gyakorlat – Kutatás nemzetközi támogatási és alapítványi finanszírozás

Kattintson az alábbi hiperhivatkozásokra, és ne vegye ki azokat, amelyek vonatkozhatnak a Központ 

fejlesztési és finanszírozási keverékére.

International and Foreign   Grantmakers  . A releváns nemzetközi webhelyek listája, amelyek kiváló forrást 

jelentenek a támogatást nyújtók számára.

Council on Foundations. Eszközöket biztosít több mint 2000 adományozó alapítványnak és adományozó 

szervezetnek, amelyek világszerte tagjai az Alapítványok Tanácsának.

International Grants. Fundsnet, nemzetközi támogatásokra, kezdeményezésekre, alapítványokra és 

címjegyzékekre mutató hivatkozások hosszú listája az interneten.

International Human Rights Funders Group. Bár a Nemzetközi Emberi Jogi Finanszírozók Csoportja (IHRFG) 

nem nyújt támogatást, az oldal tájékoztatást nyújt azokról a finanszírozókról, akik támogatják. 

Kereshet földrajzi hely, probléma, támogatás típusa stb. szerint.

https://www.ihrfg.org/
http://www.fundsnetservices.com/searchresult.php?sbcat_id=30
http://www.cof.org/
http://staff.lib.msu.edu/harris23/grants/privint.htm
http://staff.lib.msu.edu/harris23/grants/privint.htm


Írja ide a jegyzeteit:

9. gyakorlat: Töltse le és tekintse át a kulcsfontosságú közösségi 

finanszírozási forrásokat – hogyan vonatkoznak ezek a tervre?

Töltse le és tekintse át a Crucial Crowd Funding Resources-t: 

www.crucialcrowdfunding.com/downloads 

http://www.crucialcrowdfunding.com/downloads


Jegyezze fel a tanultakat:


