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Együttműködés

Egység 2.3: Együttműködés típusok
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Együttműködés

típusok
Alapvető információk az 

együttműködés típusairól. Az egyes 

típusok leírása és a különbségek kis 

és nagy szervezetek között.

Célok:

•Bemutatni az együttműködés 

jelenlegi típusait és segíteni a 

tanulóknak meglátni előnyeiket a 

csoportjaik számára

Tanulmányi eredmények:

• A tanulónak meg kell értenie az 

együttműködés alapvető típusait

• A tanulónak képesnek kell lennie 

arra, hogy meghatározza az 

együttműködést a kis és nagy 

szervezetek számára

• A tanulónak képesnek kell lenni 

meghatározni az együttműködés 

előnyeit a szervezete számára

Megérteni a 
fogalmakat

Készíteni egy 
stratégiát

Kifejleszteni 
egy 

folyamatot

Kezelni a 
folyamatot

Megmérni a 
hatást
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Együttműködés típusok

Két típust különböztetünk meg

Belső Együttműködés

Együttműködés a munkahelyen

Külső Együttműködés

Együttműködés a munkahelyen kívül
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Külső együttműködés

• Hálózatban való részvétel és a cégek közötti partnerségi megállapodások elősegítése

• Együttműködés egyetemekkel és kutatási ügynökségekkel

• Együttműködés más szervezetekkel, néha versenytársakkal

Milyen szervezeti előnyei vannak a külső együttműködésnek? 

Gondolj egy alkalomra amikor egy másik csoporttal működtetek együtt– mik voltak a 

leghasznosabb eredmények?
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Külső együttműködés

Az együttműködés csökkent költségekhez vezethet, kiegészítő 

kompetenciákat hozhat a projekthez, vagy új ötleteket hozhat új 

szempontokból

Valószínűleg sokféle van! Vess egy pillantást az alábbi képre, és 

nézd meg, hogy felismered-e az alábbiak valamelyikét olyan 

érdekelt felek között, akikkel korábban már együttműködtél, vagy 

amelyekkel a jövőben esetleg együttműködnél.
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Az érdekelt felek csoportjai

Az érdekelt 

felek 

csoportjai

Platformok 

és 

közösségek

KKV-k

Vállalatok ( 

versenytársak 

is)

feltalálók

Kormányzati / 

szabályozási 

kapcsolatok

Egyetemek / 

intézmények

Beszállítók

Szolgáltató 

vagy 

feldolgozó 

partnerek

Startup-ok
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A külső együttműködés általános típusai

A külső 

együttműködé

s általános 

típusai

Együttműködés 

nagy és kicsi 

között
Konzorcium

Nyílt 

innováció

Kis 

szervezet

Nagy 

szervezet

Kétoldalú 

együttműködés
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A nyílt innováció kifejezés azt a helyzetet jelenti, amikor egy szervezet nemcsak saját belső

ismereteire, forrásaira és erőforrásaira támaszkodik az innovációra (termékek, szolgáltatások, 

üzleti modellek stb.), hanem több külső forrást (például vevői visszajelzéseket) is felhasznál. az

innováció elősegítése érdekében.

Nyílt innováció

Source: https://nethope.org/2019/01/09/looking-ahead-the-center-for-the-digital-

nonprofit-and-our-2019-priorities/

https://nethope.org/2019/01/09/looking-ahead-the-center-for-the-digital-nonprofit-and-our-2019-priorities/
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Konzorcium

A konzorcium több partner társulása vagy kombinációja

Alapvető fontosságú, hogy előzetesen megállapodjanak a konzorcium működéséről és a 

szellemi tulajdonjogról

Source: https://www.internetofus.eu/consortium/

https://www.internetofus.eu/consortium/
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A kétoldalú együttműködés a konzorcium egyszerűbb változata, amelyben két partner vesz részt.

Kétoldalú együttműködés

Source: https://expansion.mx/seps/2013/07/16/comercio-exterior-la-beta-mexicana

https://expansion.mx/seps/2013/07/16/comercio-exterior-la-beta-mexicana
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Egy kisebb partner gyorsabb, rugalmasabb és hozzáférhet egy adott technológiához..

Az együttműködni kívánó nagyobb szervezeteknek szükséges:

• Minimalizálni  a bürokráciát és a papírmunkát, hogy arányos legyen a projekt méretével.

• Megfontolnia egy korlátozott, projekt-specifikus csapat felállítását, hogy tükrözze a kisebb 

együttműködési partner méretét.

• Megbeszélni a partnerség elvárásait.

• Méltányosnak és ésszerűnek lennie.

Nagy szervezet
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Az együttműködni kívánó kis szervezeteknek szükséges:

• Magabiztosnak lenni

• Felkészültnek lenni

• Felállítani elvárásokat

• Felépíteni bizalmat

• Türelmesnek lenni

Kis szervezet
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Az együttműködni kívánó kis szervezeteknek szükséges:

• Együttműködni még akkor is, ha nagy a különbség a méretekben, de az együttműködő partnerek

ugyanazokat az értékeket, ösztönzőket és közös célokat osztják meg. Ha ezek nincsenek jelen, 

akkor nehézségek merülhetnek fel a későbbiekben

• Egyértelműen azonosítania és nyilvántartásba vennie a szellemi tulajdont, mielőtt egy potenciális 

együttműködési partnerhez fordulna (gyakran a nagy szervezetek ezt követelik előfeltételként). 

Kis szervezet
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• A partnerségeknek kölcsönösen előnyösnek kell lenniük minden résztvevő számára. 

• Fontosak a kulturális különbségek és a döntéshozatal gyorsasága.

• Hozzanak létre partnerségi megállapodást

• Létre kell hozniuk a közös együttműködés stratégiáját vagy tervét.

Együttműködés kis és nagy szervezetek között



+Tanulási segédlet Téma áttekintés

Együttműködés típusok

Együttműködés nagy és kicsi szervezetekben és 

közöttük.

Külső együttműködés

Az együttműködési érdekcsoportok típusai

INCREMENTA kézikönyv 4-8 oldal


