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Tájékoztató a ’Co-creation of service innovation in Europe-CoSIE’ (Közös 

alkotás a szolgáltatások innovációjában Európában) c.  programról 

 

 

A ’CoSIE a Co-creation of Service Innovation in Europe’ (a továbbiakban CoSIE) Horizon 

2020 program célja, hogy erősítse a közösségi szolgáltatók (állami szolgáltatók, harmadik 

szektor szervezetei, magánvállalatok) szolgáltatásainak összehangolását, együttműködését, 

illetve támogassa a közszolgáltatások felhasználóinak részvételét a közszolgáltatások 

megtervezésében, kialakításában.  

A programban 24 szervezet (egyetemek, illetve a pilot programnak terepet adó szervezetek) 

vesz rész 10 európai uniós tagországból (Magyarországon a Debreceni Egyetem és 

szervezetünk), a főpályázó a finn Turku Egyetem, a program időtartama 2017.12.01.-

2020.11.30.  

A projekt keretében 9 országban ún. pilot programok indulnak különböző, „nehezen 

elérhető” célcsoportok bevonásával (pl.: fogyatékkal élő emberek, idősek, alacsony és 

közepes kockázatú bűnelkövetők, hátrányos térségekben élők, tartós munkanélküliek, 

oktatásból/munkaerőpiacról kiszoruló fiatalok).  

A Magyarországon megvalósuló pilot program célja közszolgáltatások tervezése és 

kipróbálása 10 vidéki településen a „co-creation” – közös alkotás, együttgondolkodás -

módszer alkalmazásával már a tervezéstől bevonva a program célcsoportját (családi 

háztartások), a partnereket (polgármesterek, civil, egyházi szervezetek vezetői) és egyéb 

szereplőket (stakeholderek). Célunk továbbá, hogy együttműködést és partnerséget építsünk ki 

a szolgáltatásnyújtók (helyi önkormányzatok, civil szervezetek) és a szolgáltatások 

kedvezményezettjei, igénybevevői között. A 10 településen kidolgozott szolgáltatási modellek 

alkalmazhatóak lesznek más, hasonló problémákkal küzdő vidéki közösségek számára is.  

 

Konkrét célunk, hogy a 10 bevont településen erősítsünk és fejlesszünk legalább 50 családi 

háztartást, melyek már rendelkeznek a háztartásgazdasági tevékenységek végzésében 

tapasztalattal, vannak erőforrásaik (eszközök, tudás, humánerőforrás), továbbá motiváltak az 

együttgondolkodásra, a közös alkotásra. A háztartásokat segítjük a saját háztartásgazdasági 

tervük elkészítésében, a megvalósításban, illetve a tevékenységük - helyi koordinátorok általi 

- követésével, koordinálásával, továbbá tanácsadással és eszközvásárlással (az eszközök 

értéke háztartásonként 90.000 Ft). 

További célkitűzésünk, hogy felkészítsük a partnereinket (polgármesterek, civil és 

egyházi szervezetek vezetői, helyi koordinátorok) a háztartásgazdaságok mobilizálására 

és arra, hogy egy támogató környezetet tudjanak kialakítani a háztartásgazdasági 

tevékenységek megvalósulásához.  
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A programba 10 vidéki, földrajzilag hátrányos helyzetű települést vontunk be Észak- és Kelet-Magyarország területéről:  

  

 

 megye/település partnerszervezet a helyben megvalósuló COSIE program jellemzői 

1. Szabolcs-Szatmár 

Bereg megye 

Panyola 

Panyola Község 

Önkormányzata 

A bevont 5 háztartás vendégház tulajdonos, a vendégház működtetése kiegészítő 

tevékenység számukra. A céljuk egységesen a vendégházak szolgáltatási színvonalának 

növelése. A beszerzett eszközök: szárítógép, mikrohullámú sütő, porszívó, 

asztal+székek, antiallergén ágynemű, fenyő fűrészáru.  A program jól illeszkedik a 

településfejlesztési célokhoz.  

 

2. Jász-Nagykun-

Szolnok megye  

Kőtelek 

Kőtelek Községi 

Önkormányzat 

10 háztartásgazdaságot vontunk be, valamennyien méhészettel foglalkoznak. A 

beszerzett eszköz: mézadagoló és mézcsomagoló berendezés forgóasztallal. Az 

Önkormányzat jelentős saját forrással járult hozzá az eszközbeszerzéshez. 

 

3. Jász-Nagykun-

Szolnok megye  

Tiszaörs 

Tiszaörs Községi 

Önkormányzat 

A résztvevő háztartásgazdaságok (10) tevékenységei változatosak, jellemzően háztáji 

gazdálkodás jellegűek. A helyi sajátosság az, hogy a közösségi gazdálkodáshoz 

(Önkormányzat által a közfoglalkoztatási programokban kialakított gazdasági egységek: 

sertéstelep, kecsketartás, sajtüzem, tésztaüzem, szociális bolt stb.,) „beszállítóként” 

kapcsolódnak a háztartások. A beszerzett eszközök: mézmelegítő paplan, kaptár, 

motoros háti permetezők, házinyúl tartásához etetők, itatók. 

A Tiszaörsi Önkormányzat saját forrásból természetbeni formában a 10 családból 5 

családnak juttatott állatokat (tyúk, sertés). 

 

4. Jász-Nagykun-

Szolnok megye 

Jászladány 

 

Jászladány Nagyközség 

Önkormányzata 

Az 5 bevont háztartásból 3 közös eszközhasználatra „szövetkezik”, hogy a helyben 

tenyésztett/tartott csirkék kopasztását gépesítve végezzék, 1 háztartásban háztáji 

növénytermesztés folyik, illetve 1 háztartásban háztáji állattartás (csirketartás). A 

beszerzett eszközök: kopasztó gép, kertműveléshez eszközök, tojóketrecek 

kialakításához eszközök, anyagok. A bevont háztartásgazdaságoknak a mintaadás 

mellett fontos célja a helyi társadalmi integráció erősítése.  
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 megye/település partnerszervezet a helyben megvalósuló COSIE program jellemzői 

5. Jász-Nagykun-

Szolnok megye 

Besenyszög 

 

Besenyszög Város 

Önkormányzata 

A településen méhészettel foglalkozó 6 háztartás kapcsolódott a programhoz, ebből 1 

háztartást az önkormányzat saját forrásból támogatott eszközökkel. A méhészek 

közösségének fejlesztése fontos céljuk. A beszerzett eszközök: kaptármérleg, 

gőzviaszolvasztók, kaptárak és kaptárkeretek.  

 

6. Jász-Nagykun-

Szolnok megye 

Kunszentmárton 

Szent Márton 

Alapítvány 

Egyházi közösségre alapozva alakult szociális szövetkezet tagjai (10 háztartás) a CoSIE 

program résztvevői. Korábbi támogatási programok eredményeként közösségi 

gazdálkodást folytatnak. A program ezt a közösségi gazdálkodást erősíti azzal, hogy a 

háztartásgazdaságokban végzett tevékenység kiegészíti a közösségi gazdaságot. A 

beszerzett eszközök: keltetőgép, tésztakészítő gép, pálinkafőző berendezés, robotgép, 

zöldség-gyümölcs feldolgozó gép, ivólékészítő berendezés. 

 

7. Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 

Tomor 

Tomori Református 

Egyházközség 

A kapcsolódó 6 háztartás tevékenysége változatos, a bevont háztartások kvalifikáltsági 

szintje heterogén, a partnerszervezet közösségfejlesztő motivációja erős. A beszerzett 

eszközök: lekvárfőző berendezés, konyhai robotgép, húsdaráló, hajvágógép, hajszárító, 

asztali pépesítő gép, fúrógép, körfűrész. 

 

8. Nógrád megye 

Piliny 

Piliny Község 

Önkormányzata 

A kapcsolódó 5 háztartás tevékenysége változatos, a résztvevők ezen a településen 

járultak hozzá a legnagyobb arányban az eszközbeszerzéshez saját forrással. A beszerzett 

eszközök: áramfejlesztők, mosogatógép, kapálógép, gőztisztító gép. 

 

9. Nógrád megye 

Magyargéc 

Magyargéc Község 

Önkormányzata 

A kapcsolódó 8 háztartás tevékenysége változatos, ebből 3 háztartást az önkormányzat 

saját forrásból támogatott eszközökkel. A beszerzett eszközök: terménydaráló, 

fenyődeszka, sparhelt, motoros háti permetező, háztáji fejőgép. 

 

10. Nógrád megye 

Sóshartyán 

Sóshartyán Község 

Önkormányzata 

A kapcsolódó 7 háztartás tevékenysége változatos, ebből 2 háztartást az önkormányzat 

saját forrásból támogatott állatok kihelyezésével. Itt a legheterogénebb a bevontak köre 

a gazdálkodói kompetenciák és kvalifikáltság tekintetében. A beszerzett eszközök: 

kapálógépek, keltetőgép. 
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A programról további információk az alábbi honlapokon találhatóak: 

Esély Közalapítvány honlapja: www.eselyfk.hu  

Debreceni Egyetem honlapja a programról: http://cosie.unideb.hu/COSIE/Kezdolap.html  

Közösségi riporter videók:  

https://communityreporter.net/hu/search/explore?f%5B0%5D=field_icr_network%3A93032&

f%5B1%5D=taxonomy_vocabulary_5%3A90548 

 

Cosie YouTube csatorna (magyar pilot programról): 

https://www.youtube.com/channel/UC2Opo7PYv3Hm5wlmkebRgiA 

http://www.eselyfk.hu/
http://cosie.unideb.hu/COSIE/Kezdolap.html
https://communityreporter.net/hu/search/explore?f%5B0%5D=field_icr_network%3A93032&f%5B1%5D=taxonomy_vocabulary_5%3A90548
https://communityreporter.net/hu/search/explore?f%5B0%5D=field_icr_network%3A93032&f%5B1%5D=taxonomy_vocabulary_5%3A90548
https://www.youtube.com/channel/UC2Opo7PYv3Hm5wlmkebRgiA

