Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ
Összefoglaló I. és II. priorítás
Prioritás

A prioritás
egyedi

I. KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKVÁLLALKOZÁSOK

célkitűzései
1. specifikus cél:
Vállalkozói kultúra
elterjesztése
2. A kkv-k növekedési
lehetőségeinek
megteremtése (I.)
3. A kkv-k növekedési
lehetőségeinek
megteremtése (II.)
4. Piacképes és
együttműködő kkv
szektor megteremtése
(I.)
5. Piacképes és
együttműködő kkv
szektor megteremtése
(II.)

A prioritáshoz
kapcsolódó
tervezett
intézkedések

K+F
tevékenységek

 a már bejegyzett, de
kezdeti életszakaszban
lévő
vállalkozások
számára
szükséges
vállalati tanácsadás,
tapasztalatszerzés
 üzleti terv és üzleti
modell
kialakítása,
piackutatás,
piacfelmérés,
szegmentálás,
marketingstratégia
 a
már
működési
tapasztalattal
rendelkező
vállalkozások számára
nyújtott tanácsadás,
tudástranszfer,
 modern eszköz- és
gépparkok,
 fejlett
infrastruktúrával
ellátott
telephelyek
kialakítása,
 a szektor szereplői
számára
a
versenyképesség
feltételeinek
megteremtése,
fenntartása

 K+F és innovációs
klaszterek
létrehozása
 innovatív turisztikai
akciók
 inkubátorházak
szolgáltatásainak
fejlesztése
 új inkubátorházak
létrehozása
 üzleti infrastruktúra
fejlesztés
 kkv-k
együttműködésének
, hálózatosodásának
növelése

IR kapcsolódó
tevékenységei







Projektmenedzsment
Pályázatírás
Klasztermenedzsment
Technológiai
tanácsadás
K+F+I
kapcsolatok
felkutatása és Ipari
kapcsolatok

IR kapcsolódó
referenciái

IR kapcsolódó
tervezett
projektjei

Intézkedések fő
célcsoportjai

Kedvezményezettek
típusai

 Dél-alföldi
Fenntartható Fejlődés
Szolgáltató Klaszter:
klasztermenedzsment
 Regionális
hulladékkezelési
projekt
DAOP
Telephelyfejlesztés
beruházás támogatás
 Innotransfer
Innovációs
Vállalkozássegítő
Alapítvány:
Belső
hálózat fejlesztés
 Baross
Gábor
Program Innocsekk
pályázat: Online audit
rendszer
kiépítése,
Inno_Audit
 Turisztikai
Szolgáltatások
fejlesztése /DAOP2.1.1/K-11/

 Munkahelyteremtés
Csongrád Megyében –
Iparosítás
 Ipari
területek
felmérése a megyében
 Maroslele
Község
Telephely fejlesztési és
ipartelepítési
beruházási
projektje
(2014-2020)

 Elsődleges
célcsoportját az 1-5 év
működési
tapasztalattal
rendelkező fiatal és a
női
vállalkozások
képezik,
 vállalkozások;
 vállalkozások
számára
üzleti
infrastruktúrát
és
ahhoz
kapcsolódó
szolgáltatásokat
nyújtó
szervezetek
(pl.
iparterületeket,
ipari és tudományos
parkokat,
valamint
logisztikai
központokat
működtető
szervezetek),
 Növekedési
potenciállal
rendelkező,
nem
kutatáshoz
köthető
innovációt végző kkvkon keresztül

 inkubátorházak
 vállalkozásfejlesztéssel
foglalkozó
gazdasági
társaságok,
 a már infrastruktúrával
kellően
ellátott
ipari
területek,
 ipari parkok,
 tudományos parkok,
 Magyar Turizmus Zrt.

Források (€)

1 582 169 972
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1. specifikus cél: K+I
tevékenységek,
beruházások,
kapcsolatok támogatása
(I.)

II. K + I

2. specifikus cél: K+I
beruházások
támogatása –
együttműködés és
hálózatosodás (II.)
3. specifikus cél:
Kiválóságot szolgáló
K+I kapacitások
megteremtése

 egyedi
nemzeti
célkitűzés
elérését
támogatja,
 szinergiák kiaknázása,
a
termékés
szolgáltatásfejlesztése
k támogatása révén,
 stratégiai
K+I
együttműködések
támogatása,
 olyan
nagyléptékű
kutatási
programok
kerülnek támogatásra,
amelyek
egyrészt
fontos
társadalmi
problémák
megoldására
irányulnak, másrészt
az
európai
ipar
versenyképességét
fokozzák,
 infrastruktúrákhoz,
regionális és egyéb
nemzetközi
kezdeményezésekhez
való szakpolitikailag
indokolt kapcsolódás
elősegítése, illetve a
fennálló
hazai
tagságok hatékonyabb
kihasználást lehetővé
tevő támogatása.

 K+F+I
együttműködések,
hálózatok
kialakítása
 prototípus, termék-,
technológiaés
szolgáltatásfejleszté
s
 start-up
és
tudásintenzív
vállalatok
versenyképességén
ek növelése
 vállalati
K+F+I
kapacitásfejlesztés
 kutatóhelyek
közötti
együttműködések
elősegítése,
szinergiák
kiaknázása
 K+F+I központok
létrehozása
 kutatási
infrastruktúra
fejlesztése
 ELI






Projektmenedzsment
Pályázatírás
Klasztermenedzsment
SEE és CEP programok
összehangolása

 Dél-alföldi
Fenntartható Fejlődés
Szolgáltató Klaszter:
Akkreditációs
pályázat.
 Baross
Gábor
Program Innocsekk
pályázat: Online audit
rendszer
kiépítése,
Inno_Audit
Szennylefagyasztásos
Technológia
kifejlesztése
Függőleges
Csőhálózatok
Tisztítása,.DATECHBaross Gábor Program,
MEGATERK
 Tisa
Catchment
Area
Development”TICA
D projekt 2012

Ipari területeken K+F
tevékenységű KKV-k
betelpítésének
előkészítése.

 innovatív
és
együttműködésre
képes vállalkozások,
közfinanszírozású és
nonprofit
kutatóhelyek
 közfinanszírozású és
nonprofit
kutatóhelyek,
vállalkozások; (illetve
az
ezek
által
létrehozott
együttműködések

 innovatív
és
együttműködésre
képes
vállalkozások,
közfinanszírozású
és
nonprofit kutatóhelyek
 közfinanszírozású
és
nonprofit
kutatóhelyek,
vállalkozások; (illetve az
ezek
által
létrehozott
együttműködések)

1 687 829 645
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III. INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

1. specifikus cél:
Versenyképes IKT
szektor
2. specifikus cél: Fejlett
digitális gazdaság,
informatizált
folyamatok a KKVknál
3. specifikus cél:
Digitális felzárkózás (einclusion) és közösségi
hozzáférés erősítése
4. specifikus cél:
Újgenerációs
szélessávú hálózatok és
hozzáférés biztosítása

 újgenerációs,
országos szélessávú
hálózatok
rendelkezésre
állásának biztosítása,
 a digitális
szolgáltatások
terjedésének
lehetősége az
állampolgárok, a
vállalkozások és az
állami intézmények
körében,
 a fejlesztések révén
lehetővé válik
hatékonyabb
kapacitásmenedzsment
kialakítása,
 illetve a párhuzamos
szakaszok kiváltása,
így nagyobb
kapacitás biztosítható
és elérhető a
jelenlegi szolgáltatási
színvonal emelése
 nagyvállalatok és
kkv-k közötti
együttműködések
kialakítása az IKT és
az e-kereskedelem
továbbfejlesztése
érdekében

 IT szolgáltató és
szoftverfejlesztő
vállalatok
versenyképességén
ek növelése
 Megfelelő
szakképzettségű
munkaerő képzése
 Hálózatfejlesztés
 Üzleti
folyamatokat
támogató
alkalmazások
fejlesztése
 Szélessávú
hálózatok
kialakítása

 Projektmenedzsment
 Pályázatírás
 Egyedi
alkalmazásfejlesztés
 Online megjelenés, ekereskedelem

 Kutatástechnológiai
Hivatal innovációs
fejlesztése
 Baross Gábor
Program Innocsekk
pályázat: Online
audit rendszer
kiépítése,
Inno_Audit
 Csongrád Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara: Link to
e-business modul
készítése
 Szeged Biopolisz
Pólus program /
UMFT /: Eszegedpolus modul
elő és
megvalósíthatósági
tanulmány
 Innotransfer
Innovációs
Vállalkozássegítő
Alapítvány: Belső
hálózat fejlesztés
 Délép Ipari Park
informatikai
koncepcióterv
kidolgozása.

 Csongrád megyében
elhagyatott vidéki
telephelyek
korszerűsítése,
fejlesztése /Ruzsa,
Balástya, Kistelek/








állampolgárok,
vállalkozások,
közigazgatási-,
egyházi-,
állami-,
önkormányzati
fenntartású
intézmények,
 kormányzati
intézmények,
 állami szervek
 hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások
(agrár kivételével
minden ágazat)

 közvetlenül
infokommunikációs
vállalkozások, állami
intézmények, vállalatok és
szervek,
 közvetetten az ő
szolgáltatásaikat
igénybevevő
állampolgárok,
vállalkozások valamint az
állami fenntartású
intézmények,
 hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások (agrár
kivételével minden
ágazatban),
 hazai gazdasági
érdekvédelmi szervezetek,
 kereskedelmi és
iparkamarák lesznek.

556 524 602
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IV. ENERGIA

1. specifikus cél:
Energiahatékonyság
és
a
megújuló
energia
használatának
elősegítése

 közvetlen
energiaköltségek
összesített
csökkentése az
energiahatékonyság
és a megújuló
energiaforrások
alkalmazásának
növelése által,
 alacsony
energiahatékonyságg
al rendelkező termelő
és szolgáltató
vállalkozások
körében a
versenyképesség
fokozása erőforráshatékonyságuk
érdekében,
környezetbarát
módon,
 stratégiai cél a
vállalkozói
szektorban az energia
ellátás biztonsága,
 versenyképesség, és
a fenntarthatóság
biztosítása, amely
érdekében az
épületek és gazdasági
termelési folyamatok
energiaszükségleténe
k csökkentése mellett
a megmaradó
energiaigény minél
nagyobb hányadát
megújuló
energiaforrások
alkalmazásával
szükséges
kielégíteni,
 a prioritás hozzájárul
a vállalkozói szektor
energiafelhasználásá
nak csökkentéséhez,
optimalizálásához,
ezáltal a
versenyképesség
növeléséhez is,
 energiahatékonyság
növelésének
eredményeképpen
csökkennek a
gazdasági szféra
energiaköltségei is,
ami javítja a
termékek és
szolgáltatások
versenyképességét.

 Energetikai
fejlesztések
 Innovációk az
energiahatékonysá
g növelése
érdekében

 Pályázatírás
 Projektmenedzsment

 Baross Gábor
Program Innocsekk
pályázat: Online
audit rendszer
kiépítése,
Inno_Audit
 Szeged Biopolisz
Pólus program /
UMFT /: Eszegedpolus modul
elő és
megvalósíthatósági
tanulmány
 Medicor Meditű Kft:
Pályázatírási és
projektvezetési
tevékenység

 Maroslele Község
Telephely fejlesztési
és ipartelepítési
beruházási projektje
(2014-2020)
 Ipari területek
felmérése a megyében
 Csongrád megyében
elhagyatott vidéki
telephelyek
korszerűsítése,
fejlesztése /Ruzsa,
Balástya, Kistelek/

 Az alacsony
energiahatékonyságú
infrastruktúrával
rendelkező
gazdasági társaságok
minden
konvergencia
régióban.

 gazdasági társaságok
(KKV-k)

225 583 615

IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft., 6725 Szeged, Szentháromság u49/A www.intelligensregio.hu, Email:feher.eva@intelligensregio.hu

1. specifikus cél:
Álláskeresők
és
inaktívak
foglalkoztatáshoz
való
hozzáférése
Azonosító:
NEC
10.1

V. FOGLALKOZTATÁS ÉS KÉPZÉS

1. specifikus cél:
Álláskeresők
és
inaktívak
foglalkoztatáshoz
való
hozzáférése
Azonosító:
NEC
10.2
2. specifikus cél:
Fiatalok
fenntartható
munkaerőpiaci
integrációja
Azonosító:
NEC
11.1
2. specifikus cél:
Fiatalok
fenntartható
munkaerőpiaci
integrációja
Azonosító:
NEC
11.2
3. specifikus cél:
Munkavállalók és
vállalkozások
alkalmazkodása
4. specifikus cél:
Egész életen át tartó
tanulás
5. specifikus cél:
Oktatási és képzési
rendszerek
munkaerőpiaci
igényekhez
való
igazodásának
javítása

 a munkavállalási
korú lakosság,
különösen az
alacsony
képzettségűek javuló
hozzáférése a
munkaerőpiaci
kompetenciákat
javító formális
képzési
lehetőségekhez,
 a felnőtt lakosság
(különösen az
alacsony iskolai
végzettséggel
rendelkezők) minél
nagyobb aránya
vegyen részt formális
oktatásban/képzésbe
n, és lehetősége
legyen a
munkaerőpiaci
szempontból
releváns ismeretek,
készségek,
kompetenciák
megszerezésére.
 közfoglalkoztatásban
résztvevők részére
szakképzettség
megszerzését segítő
képzési és
kompetenciafejleszté
se,
 közfoglalkoztatásból
történő kivezetést
támogató személyes
szolgáltatások
kialakítása és
nyújtása folyamatos
jelleggel
összhangban a
vonatkozó
országspecifikus
ajánlással
(közfoglalkoztatás
aktivizáló elemeinek
erősítése)
felnőttképzésért
felelős miniszter
irányításával a
közfoglalkoztatásért
felelős miniszter
bevonása mellett.
 A társadalmi célú
vállalkozások
foglalkoztatási
kapacitásai
erősödnek.

-

 Pályázatírás
 Projektmenedzsment
 Felnőttképzés

 Szeged Biopolisz
Pólus program /
UMFT /: Eszegedpolus modul
elő és
megvalósíthatósági
tanulmány
 Medicor Meditű Kft:
Pályázatírási és
projektvezetési
tevékenység
 Magyar
Kereskedelmi és
Iparkamara KKC2008-V támogatási
konstrukcióra IR
KFT a Versenyképes
vállalkozókkal az
Európai Unióban

 Munkahelyteremtés
Csongrád Megyében
– Iparosítás
 Maroslele
Község
Telephely fejlesztési és
ipartelepítési
beruházási
projektje
(2014-2020)

 alacsony iskolai
végzettségűek,
 hátrányos helyzetű
álláskeresők,
 főbb célcsoportok a
15-24 éves nem
foglalkoztatott
fiatalok, akik nem
vesznek részt
szakképzésben és
oktatási intézmény
nappali tagozatán
nem folytatnak
tanulmányokat,
 az időszak elején az
intézkedés a
munkaerőpiaci
szempontból
hátrányos
helyzetűekre
fókuszál, a
célcsoport
fokozatosan
bővíthető,
 a program földrajzi
célterülete a
prioritástengely által
lefedett minden régió
(beleértve a YEI
célrégiókat és a YEIben nem
kedvezményezett
régiókat is),
 a 25 év alatti
fiatalok.

 vállalkozások,
szövetkezetek, civil
szervezetek,
államigazgatási szervek,
közintézmények.
 szociális partnerek,
érdekképviseleti
szervezetek.
 NFSZ és az adóhatóság,
 NFSZ-en (illetve egyes
intézkedések esetében az
NFA-n) keresztül az
álláskeresők, illetve az
őket foglalkoztatók.

 2 091 293 408
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VI. TURIZMUS - VERSENYKÉPES TURISZTIKAI KÍNÁLAT

1. specifikus cél:
Természeti
és
kulturális örökség
megőrzése

 Országos és
nemzetközi
jelentőségű
természeti és
kulturális örökségek
hálózatos, tematikus
fejlesztése.
 Nemzetközi
jelentőségű
attrakciók fejlesztése
("mágnesek"),
amelyek új
célcsoportokat is
megnyernek és
oldják a turizmus
területi
koncentráltságát.
 A természeti értékek
turisztikai
attrakcióként történő,
élményközpontú
bemutatása - az
ifjúsági korosztály
sajátos igényeit is
figyelembe véve - a
terület teherbíró
képességének
figyelembe vételével
valósul meg. Az
országos szintű
koordináció a
szolgáltatások
keresleti trendeknek
megfelelő színvonalú
kialakításához és a
túlkínálat elkerülése
érdekében szükséges.
 A gyógyhelyeken a
desztináció önálló
arculatának,
nemzetközileg
versenyképes
környezetének és
kínálatának
megteremtése
szükséges.

-

 Pályázatírás
 Projektmenedzsment

 Turisztikai
Szolgáltatások
fejlesztése /DAOP2.1.1/K-11/ Élménysétahajózási
szolgáltatás
bevezetése az AlsóTisza vidékén”

 Csongrád megyében
elhagyatott vidéki
telephelyek
korszerűsítése,
fejlesztése /Ruzsa,
Balástya, Kistelek/

 kül- és belföldi
turisták,
 fejlesztéssel érintett
területek lakossága,
 földrajzi értelemben
Magyarország
területén hálózatos
fejlesztések,
 egyedi műemlékek
helyszínei,
 nevesített gyógyhely
helyszínek,
 Balaton kiemelt
üdülőkörzet területe.

 költségvetési szervek,
 költségvetési szervek
intézményei,
 civil szervezetek,
 egyházi jogi személyek,
 vállalkozások.
 EuroVelo,
 NIF Zrt,
 Magyar Közút Non-profit
Zrt.

 507 654 837
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VII. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

1. specifikus
Termelő
szolgáltató
vállalkozások
támogatása

cél:
és

2. specifikus cél:
Termelő
és
szolgáltató
vállalkozások
támogatása (II.)
3. specifikus cél:
Intelligens
energiahasználat

 A kiválasztási
kritériumok
vezérelve, hogy
olyan projektek
kerüljenek
kiválasztásra,
amelyek egyértelmű,
mérhető és elérhető
célokkal
rendelkeznek,
 Amelyek
hozzájárulnak az
operatív program,
illetve az adott
prioritás céljaihoz,
szakmailag,
pénzügyileg és
szervezetileg a
rendelkezésre álló
időtávon belül
megvalósíthatóak és
költséghatékonyak,
 hozzájárulnak a
férfiak és nők közötti
egyenlőség
előmozdításához, a
megkülönböztetés
tilalmának
érvényesítéséhez, a
hozzáférhetőség
biztosításához és
fenntartható
fejlődéshez (belépési
feltételként és
értékelési
preferenciaként
egyaránt).

 K+F partnerségek
kialakítása
 KKV-k innovációs
teljesítményének
növelése

 Pályázatírás
 Projektmenedzsment
 Klasztermenedzsment

 Szeged Biopolisz
Pólus program /
UMFT /: Eszegedpolus modul
elő és
megvalósíthatósági
tanulmány
 Medicor Meditű Kft:
Pályázatírási és
projektvezetési
tevékenység
 Magyar
Kereskedelmi és
Iparkamara KKC2008-V támogatási
konstrukcióra IR
KFT a Versenyképes
vállalkozókkal az
Európai Unióban
 Dél-alföldi
Fenntartható Fejlődés
Szolgáltató Klaszter:
klasztermenedzsment
 Nemzeti
Kutatástechnológiai
Hivatal
innovációs
fejlesztése
 Baross
Gábor
Program Innocsekk
pályázat: Online audit
rendszer
kiépítése,
Inno_Audit

 Ipari területek
felmérése a megyében
 Csongrád megyében
elhagyatott vidéki
telephelyek
korszerűsítése,
fejlesztése /Ruzsa,
Balástya, Kistelek/

 A pénzügyi
közvetítők
szolgáltatásait
közvetlen vagy
közvetett módon
igénybe vevő,
Magyarország
területén működő
vállalkozások,
köztük a mikro-, kisés
középvállalkozások
illetve a társadalmi
célú vállalkozások.

 végső
kedvezményezettek: a
közjogi vagy magánjogi
szervezetek, központi
költségvetési szervek,
önkormányzatok,
nonprofit szektor,
egyházak, a többségi
állami tulajdonú
gazdasági társaságok,
távhő-szolgáltatók,
valamint a távhőtermelő
gazdasági társaságok.
 közvetlen
kedvezményezettek:
Pénzügyi intézmények
(kizárólag a hitel és
pénzkölcsön nyújtása,
pénzügyi lízing, kezesség
és bankgarancia vállalása
pénzügyi szolgáltatások
közül legalább egy
tevékenységet végző
pénzügyi intézmények),
egyéb lízingcégek,
tőkealap-kezelők
(pénzügyi közvetítők).

 2 353 181 721
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Horizont 2020 Program
Összefoglaló I. és II.
Prioritás

A prioritás

A prioritáshoz
kapcsolódó
tervezett
intézkedések

egyedi
célkitűzései
1. specifikus cél:
Európai Kutatás
Tanács (ERC)



2. specifikus cél:
Jövőbeli és feltörekvő
technológiák (FET)
3. specifikus cél:
Marie SkłodowskaCurie akciók



4. specifikus cél:
Kutatási
infrastruktúra
program

I. KIVÁLÓ TUDOMÁNY







a
tudományos
kiválóság erősítése és
kiterjesztése és az
Európai
Kutatási
Térség
(ERA)
megszilárdítása,
a
kutatás-fejlesztési és
innovációs rendszer
versenyképesebbé
válása miatt
Az Európai Kutatás
Tanács célja az
európai
kutatás
kiválóságának,
dinamizmusának és
kreativitásának
megerősítése,
A
jövőbeni
és
feltörekvő
technológiák Célja a
tudományterületek
közötti
intenzív
együttműködés
elősegítése,
új
kutatási területek és
ígéretes innovációk
támogatása.
Új
kutatási
eredményeken
alapuló,
gyors
fejlődést,
jelentős
társadalmi
és
gazdasági
hatást
biztosító
találmányok
és
innovációs
tevékenységek
segítése.
További
cél
az
európai szellemi tőke
optimális fejlesztése,
jól
képzett,
dinamikus és kreatív
kutatók képzése már
a
doktori
és
posztgraduális
képzéseknél.
Fontos célkitűzése az
európai
kutatási
infrastruktúra

K+F
tevékenység









Alapkutatás
K+F+I
együttműködések
kialakítása
Innovációk
létrehozásának
serkentése
Kreatív,
dinamikus kutatók
képzése
Tudásbázisok
szélesítése
Tudáshálózatok
kialakítása
Kutatási
infrastruktúra
fejlesztés

IR kapcsolódó
tevékenységei






Pályázatírás
Projektmenedzsment
Klasztermenedzsme
nt
K+F
klaszter
tevékenység
bemutatása
és
felkészítés

IR kapcsolódó
referenciái



Dél-alföldi
Fenntartható
Fejlődés Szolgáltató
Klaszter:
klasztermenedzsmen
t
 Baross
Gábor
Program Innocsekk
pályázat:
Online
audit
rendszer
kiépítése,
Inno_Audit
 Szeged
Biopolisz
Pólus program /
UMFT
/:
Eszegedpolus modul
K+F+I tervek

IR kapcsolódó
tervezett
projektjei


Maroslele
Község
Telephely fejlesztési
és
ipartelepítési
beruházási projektje
(2014-2020)
Innovációs
betelepítés
Innovációs
felmérés
Szeged és határmenti
térségekben

Intézkedések
fő célcsoportjai





bármely jogalany,
bármely
nemzetközi
szervezet
legalább három
egymástól
független
jogalanynak,
legalább három
különböző
államban,
tagállamban vagy
társult országban
lévő székhellyel
rendelkezvén kell
együttműködnie

Kedvezményezettek
típusai







pályakezdő
kutatók/újonnan
kutatócsoportok
elismert kutatók
független kutatók
egyetemek
kutatóintézetek

Forrás
(millió €)



1. specifikus
cél: 15 008



2. specifikus
cél: 3 505



3. specifikus
cél: 6 503



4. specifikus
cél: 2 802

alakult
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fejlesztésének
támogatása
az
előkészítő-,
a
megvalósítás- és a
működés
szakaszaiban,
valamint a kutatási
infrastruktúrákhoz
való
hozzáférés
biztosítása
1. specifikus cél:
Vezető szerep az alap
és ipari technológiák
területén
2. specifikus cél:
Kockázatfinanszírozá
shoz való hozzáférés





3. specifikus cél:
Innováció a KKV-k
számára

II. IPARI VEZETŐ SZEREP







III.
TÁRSADALMI
KIHÍVÁSOK



1. specifikus cél:
Egészségügy,
demográfiai változás
és jólét



2. specifikus cél:
Élelmezésbiztonság,
fenntartható



a
versenyképes
európai gazdaságot
megalapozó
kulcstechnológiai
ágazatok
fejlődésének
felgyorsítása
meg kell könnyítenie
az
innovatív
vállalatok
és
projektek kockázati
finanszírozáshoz
jutását
a mikro-, kis- és
középvállalkozásokn
ak
(mkkv)
innovációs
támogatást
kell
nyújtania
a
technológiák
közötti
kölcsönhatások
kiaknázása, egyedi
technológiák
összekapcsolása és
integrálása
elősegíteni
a
meglévő
piaci
hiányosságok
pótlását a kutatás és
innováció területén a
KKV-k
fejlesztéseihez
és
növekedéséhez.
Az innováció minden
típusának
előmozdítása, a nagy
kockázatú kutatás és
innováció
kezdeti
szakaszaiban
fennálló
finanszírozási
rés
áthidalása
a mezőgazdasági és
környezetvédelmi
célok integrálására a
fenntartható
termelésbe
a
mezőgazdaság
termelékenységének
és
erőforrás-









Technológia
fejlesztés:
nanotechnológia,
biotechnológia,
űrkutatás, ICT
Anyagfejlesztés
Kutatásintenzív
KKV-k
támogatása
KKV-k
innovációs
kapacitásának
fokozása
Piacvezérelt
innováció
támogatása






Pályázatírás
Projektmenedzsment
Stratégia tervezés
Üzleti terv készítés



Beruház
ás
ösztönz
és
és
koordin
áció











Magyar
Kereskedelmi
és
Iparkamara
KKC2008-V támogatási
konstrukcióra
IR
KFT a Versenyképes
vállalkozókkal
az
Európai Unióban,
Szeged
Biopolisz
Pólus program /
UMFT
/:
Eszegedpolus modul
elő
és
megvalósíthatósági
tanulmány
Nemzeti
Baross
Gábor
Program
Innocsekk pályázat:
Online audit rendszer
kiépítése,
Inno_Audit
Legrand
nagyvállalati
portálrendszer
fejlesztése,
karbantartása
Délép Ipari Park
informatikai
koncepcióterv
kidolgozása.



Dél-alföldi
Fenntartható
Fejlődés Szolgáltató
Klaszter:
klasztermenedzsmen
t
Magyar
Kereskedelmi
és





Maroslele
Község
Telephely fejlesztési
és
ipartelepítési
beruházási projektje
(2014-2020)

Innovációs
szolgáltatói
adatbázis
kialakítása





bármely jogalany,
bármely
nemzetközi
szervezet
legalább három
egymástól
független
jogalanynak,
legalább három
különböző
államban,
tagállamban vagy
társult országban
lévő székhellyel
rendelkezvén kell
együttműködnie





bármely jogalany,
bármely
nemzetközi
szervezet
legalább három
egymástól
független
jogalanynak,










innovatív KKV-k
biotechnológiai vállalatok
nanotechnológiai
vállalatok
űrkutatók
egyetemek



1. specifikus
cél: 15 580



2. specifikus
cél: 4 000



3. specifikus
cél: 700

innovatív KKV-k
egyetemek
egészségügyi intézmények
K+F intézmények
kutatóintézetek



1. specifikus
cél: 9 077



2. specifikus
cél: 4 694



3. specifikus
cél: 6 537







Védőoltások
kifejlesztése
Tudományos
infrastruktúra
fejlesztése
Tengeri innováció
előremozdítása






Pályázatírás
Projektmenedzsment
Fenntartható
Fejlődéshez
kapcsolódó
agrár
projektek tervezése







Maroslele
Község
Telephely fejlesztési
és
ipartelepítési
beruházási projektje
(2014-2020)
Telephelyfejlesztés
az RMB-TRANSZ
Kft.-nél
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mezőgazdaság
és
erdőgazdálkodás,
tengerkutatás, tengerés belvíz hasznosítási
célú kutatás, valamint
a biogazdaság
3. specifikus cél:
Biztonságos, tiszta és
hatékony energia



4. specifikus cél:
Intelligens,
környezetkímélő és
integrált közlekedés



5. specifikus cél:
Éghajlatváltozás,
környezetvédelem,
erőforráshatékonyság
és
nyersanyagok
6. specifikus cél:
Európa a változó
világban - Inkluzív,
innovatív
és
biztonságos
társadalmak

hatékonyságának
növelése;
az
üvegházhatást okozó,
mezőgazdasági
eredetű
gázok
kibocsátásának
csökkentése;
energiahatékony
megközelítések
tömeges
alkalmazása.
egységes
Európa
létrehozása, cél a
társadalmi, gazdasági
és
politikai
befogadás,
a
szegénység
elleni
küzdelem, az emberi
jogok, az egyenlőség,
a szolidaritás és a
kultúraközi
dinamikák
megerősítése







Bio-alapú
termékek
és
folyamatok piaci
fejlődésének
támogatása
Intelligens
és
hatékony
energiafelhasznál
ásra
irányuló
technológiák
fejlesztése
Intelligens,
környezetbarát
közlekedési
eszközök
fejlesztése

és
területi
együttműködések








Iparkamara
KKC2008-V támogatási
konstrukcióra
IR
KFT a Versenyképes
vállalkozókkal
az
Európai Unióban,
Nemzeti
Kutatástechnológiai
Hivatal innovációs
fejlesztése
Szeged
Biopolisz
Pólus program /
UMFT
/:
Eszegedpolus modul
elő
és
megvalósíthatósági
tanulmány.
Dél-alföldi
Régió
Ivóvízminőség-javító
Programja /DARFÜ
Baross
Gábor
Program Innocsekk
pályázat:
Online
audit
rendszer
kiépítése,
Inno_Audit

legalább három
különböző
államban,
tagállamban vagy
társult országban
lévő székhellyel
rendelkezvén kell
együttműködnie



4. specifikus
cél: 7 690



5. specifikus
cél: 3 573



6. specifikus
cél: 4 317
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Az ELI tevékenységének összefoglalása
Stratégiai
célkitűzés


Az
innovációs
kapacitás és –
teljesítmény
komplex
megerősítése, a
tudásrégió
felépítése

A prioritás
egyedi
célkitűzései





a
kutatás,
a
technológiai
fejlesztés
és
az
innováció
megerősítése
a
kkv-k
versenyképességéne
k fokozása
a fenntartható és
minőségi
foglalkoztatás,
valamint
a
munkavállalói
mobilitás ösztönzése

A prioritáshoz
kapcsolódó
tervezett
intézkedések











A tudományos park
létrehozásához
szükséges
tervdokumentációk
kidolgozása
és
engedélyeztetési
folyamatok
támogatása
Tudományos
park
infrastrukturális és
egyéb
kapcsolódó
elemeinek biztosítása
A park működését
biztosító szervezetiintézményi
háttér
kialakítása, a park
betelepítését
támogató
tevékenységek
Vállalkozások K+I
beruházásainak
előremozdítása
nemzetközi
technológia és K+F
orientált
nagyvállalatok
és
kapcsolatrendszereik
idevonzására
és
letelepítésére
tech- és high-tech
iparágak
megtelepedésére és
beágyazódására
a
megyei gazdaságban

K+F
tevékenység








K+F
infrastruktúra
fejlesztése
innovatív
kezdeményezések
felkarolása
szoft
jellegű
(immateriális
javak, know-how,
szellemi termék
vásárlás, licencejogok) fejlesztése
vállalkozások
K+F+I
teljesítményének
serkentése
kutatási
központok és a
felsőoktatási
ágazat
közötti
szinergiák
létrehozása

IR kapcsolódó
tevékenységei




Projektmenedzsment
Pályázatírás
Klasztermenedzsme
nt

Szoftverf
ejlesztés,
üzemeltet
és

Vállalati
tanácsadá
s

Stratégiai
tervezés

Beruházá
s
ösztönzés

IR kapcsolódó
referenciái








Baross Gábor Program
Innocsekk
pályázat:
Online audit rendszer
kiépítése, Inno_Audit
Szeged Biopolisz Pólus
program / UMFT /: Eszegedpolus modul elő
és megvalósíthatósági
tanulmány
Dél-alföldi Fenntartható
Fejlődés
Szolgáltató
Klaszter:
klasztermenedzsment
Maroslele Telephely és
Ipartelepítési koncepció
és megvalósítás

IR kapcsolódó
tervezett projektjei
Csongrád
megyében
elhagyott
vidéki
telephelyek korszerűsítése,
fejlesztése
innovációs
vállalkozások felkutatása
K+F+I
projektek
generálása/


Intézkedések
fő
célcsoportjai







az ide érkező
vezető kutatók
helyi
vállalkozások,
amelyek
a
parkban
működő
vállalkozásokk
al
kívánnak
együttműködni
területi
fókuszát
Szeged jelenti,
ugyanis
a
létrejövő ELI
és a helyben
rendelkezésre
álló
tudományos
kapacitás
itt
teszi indokolttá
egy
magas
minőségi
követelmények
nek megfelelő
tudományos,
science park
létrehozását
nemzetközi
nagyvállalatok,
valamint az itt
elérhető
technológiai
tudást
kiaknázni
képes térségi
vállalatok és az
újonnan
létrejövő
tudásorientált
vállalkozások
számára

Kedvezményezette
k típusai:






térségi vállalkozások
költségvetési szervek
vállalkozások
K+F orientált vállalatok
közfinanszírozású
és
nonprofit kutatóhelyek
(kutató-ismeretterjesztő
szervezetek)

Forrás
(millió Ft)




150
1995
350
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Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tevékenységének összefoglalása
Stratégiai
célkitűzés


Létrehozni a hazai
kutatás-fejlesztés
és
innováció
kormányzati
koordinációjának
és kiszámítható
finanszírozásának
stabil intézményi
rendszerét, amely
végrehajtja
a
rendelkezésre álló
források hatékony
és
átlátható
felhasználását.

NKFI Hivatal
célkitűzései










KFI
stratégia
előkészítése
és
közreműködés
a
Kormány
által
elfogadott stratégia
megvalósításában
Az NKFI Alapot
kezelő jog körében
finanszírozó
intézményként:
a, kutatás-fejlesztési
témapályázatokat
b, kutatás-fejlesztési
programokat
c,
innovációs
pályázatokat
d,
innovációs
programokat
finanszíroz
Magyarország
képviselése kutatásfejlesztési
és
innovációs
nemzetközi
szervezetekben
és
együttműködésekben
Szakmai felelőse a
Magyarországnak
nyújtott
külföldi
kutatás-fejlesztési és
innovációs
célú
támogatásoknak és
részt
vesz
ezek
felhasználásának a
koordinálásában.
A KFI stratégia és
programok
megvalósulásának
nyomon követése és
eredményeinek
értékelése

Kapcsolódó
tervezett
intézkedések










Jogszabályok
előkészítése
a
kutatás-fejlesztésre és
a
technológiai
innovációra
vonatkozóan
előkészíti a kutatásfejlesztést
és
technológiai
innovációt
érintő
kormányzati
döntéseket,
koordinálja
azok
megvalósítását
Összehangolja
a
hazai és az európai
uniós
kutatásfejlesztési
és
innovációs
közfinanszírozású
támogatási források
hatékony
felhasználását
központi
kutatási,
fejlesztési
és
innovációs források
kihelyezésének
koordinálása

K+F
tevékenység






innovációs
együttműködések
segítése
nemzeti
és
regionális
innovációs
hálózat
működésének
támogatása,
fejlesztése
K+F
ötletek
megvalósításának
elősegítése
technológiai
inkubáció

IR kapcsolódó
tevékenységei




Projektmenedzsment
Pályázatírás
Klasztermenedzsme
nt

K+ F +I
partreek
felkutatás
a
,
innováció
s
tevékenys
égek
ösztönzés
e

Egyetemi
kapcsolat
ok
összehan
golása

K+F
beruháéz
ásokhoz
ipari
kapcsolat
ok
felmérése
és
akkvizíci
ója

Céges
kapcsolat
ok

IR kapcsolódó
referenciái









Baross Gábor Program
Innocsekk
pályázat:
Online audit rendszer
kiépítése, Inno_Audit
Szeged Biopolisz Pólus
program / UMFT /: Eszegedpolus modul elő
és megvalósíthatósági
tanulmány
Dél-alföldi Fenntartható
Fejlődés
Szolgáltató
Klaszter:
klasztermenedzsment
Dél-alföldi
Régió
Ivóvízminőség-javító
MKIK üzlet@halon

IR kapcsolódó
tervezett projektjei


Telephelyfejlesztés az
RMB-TRANSZ Kft.nél

Intézkedések
fő
célcsoportjai
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