„A felfedezés részben abból áll, hogy ugyanazt nézzük,
amit mindenki más, de eltérően gondolkodunk róla”
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Az innováció…






Egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl,
amely a későbbiekben megvalósítja az
ötletet,
új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy
szolgáltatás), vagy eljárás, új marketingmódszer, vagy új szervezési-szervezeti
módszer bevezetése,
valami (pl. műszaki) újnak üzleti célból
történő megvalósítási folyamata.

Az innovációs folyamat
Invenció

Innováció

Alapkutatás

Alkalmazott
kutatás

Fejlesztés

Diffúzió

Az innováció áramlásának korlátai







Természeti környezet
Kulturális mentális akadályok
Politikai akadályok
Finanszírozási akadályok
Infrastrukturális vagy fizikai akadályok
Emberi vagy humán akadályok

A versenyképesség


Lisszaboni célok (2000):




barcelonai ülésén kitűzött további cél (2002):




„az EU 2010-re legyen a világ legversenyképesebb,
legdinamikusabban fejlődő tudásalapú társadalma”
az EU átlagában a GDP-arányos K+F kiadások 2010-re
érjék el a 3 %-os arányt

2006-ban döntött az EU a versenyképességi és
innovációs keretprogram (2007-2013) létrehozásáról
a Parlament 1639/2006/EK számú határozatában.

A versenyképesség rombusz modellje
Befektetés ösztönző
helyi környezet
Erőteljes helyi
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A tényezők
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minősége
specializáció

A vállalati stratégia
és versengés
összefüggései

Igényes helyi
vásárlók
Kereslet
változás előre
jelezhetősége

Keresleti
feltételek

Támogató (kiszolgáló)
Helyi bázisú támogatók
és kapcsolódó
Versenyképes kapcsolódó
iparágak jelenléte
iparágak

A régió innovációs stratégiája









A NORRIS projekt keretében végzett felmérések
eredményeire alapuljon, de vegye figyelembe más
felmérések eredményeit is.
Illeszkedjen a Régió 2007-13 évre elfogadott
fejlesztési stratégiájához és Operatív
Programjához.
Konszenzuson alapuló legyen.
Illeszkedjen az Európai Unió Strukturális
politikájához.
Reális és elérhető célokat tűzzön ki a 2007-13 éves
időszakra (!)

Az Észak-Magyarországi Régió középtávú
fejlesztéspolitikai célkitűzései 2007-13







Versenyképesség a gazdaság legjelentősebb
szektoraiban, földrajzi és társadalmi
adottságaink kihasználásával,
folyamatosan és jelentősen fejlődő
infrastruktúra,
élhető környezet és megfelelő szintű
életminőség biztosítása, lehetőség szerint
mindenki számára,
teljes nyitottság a szomszédos régiók,
országok, az Unió és a világ felé.

A regionális innovációs stratégia
célrendszerének modellje
JÖVŐKÉP

STRATÉGIAI CÉL

I. PRIORITÁS

II. PRIORITÁS

III. PRIORITÁS

INTÉZKEDÉSEK

INTÉZKEDÉSEK

INTÉZKEDÉSEK

JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS
A régió társadalmi-gazdasági centrumainak és
perifériáinak összehangolt fejlesztésével növekedjen a
versenyképesség a gazdaság legjelentősebb szektoraiban,
melyet a folyamatosan és jelentősen fejlődő infrastruktúra,
a földrajzi és társadalmi adottságok kihasználása segít elő,
biztosítva az élhető környezetet és megfelelő szintű életminőséget
és nyitottságot más régiók felé

STRATÉGIAI CÉL
A kutatás-fejlesztési tevékenység, valamint az innovációs
folyamatok célrendszereinek kijelölésével és fókuszálásával,
a keret- és környezeti feltételrendszerek folyamatos javításával,
a tudás és technológia transzfer tudatos működtetésével és fejlesztésével,
a hálózatos kapcsolatok által elérhető szinergiák kihasználásával elősegíteni
és fejleszteni a régió, és a régióban működő vállalkozások
gazdasági versenyképességét.

PRIORITÁSOK


I. Innovációs infrastruktúra, szolgáltatási és
finanszírozási rendszer fejlesztése










1) Innovációs szolgáltatások és K+F infrastruktúra
korszerűsítése, fejlesztése, igénybevételének ösztönzése.
2) Kutatói és szakértői hálózatok kialakítása, hozzáférés
feltételeinek fejlesztése, kapcsolatrendszerek generálása.
3) Információkhoz, adatbázisokhoz, való hozzáférés
információtechnológiai hátterének fejlesztése, a
tudástranszfer működésének javítása.
4) Innovációs pályázati rendszerek kialakítása, fejlesztése,
működtetése, finanszírozása.
5) Tőkebefektetés és kockázati tőke kínálati és keresleti
feltételeinek javítása, forráskoordináció.

PRIORITÁSOK


II.












Környezeti kapcsolatok és feltételrendszerek fejlesztése
1) Az innováció népszerűsítése, a K+F eredmények széles körű
megismertetése, az innovációs teljesítmények elismerése.
2) Regionális tudásközpontok, innovációs centrumok szellemi
műhelyeinek fejlesztése.
3) A kutatói személyi állomány fejlesztése, a kutatói életpálya
vonzóbbá tétele, a kutatói mobilitás fokozása.
4) Innovációhoz kapcsolódó oktatás feltételeinek és belső
struktúrájának fejlesztése, a piaci igényeknek megfelelő
tudástranszfer elősegítése.
5) A minőségi szemlélet és az innováció vezérelt vezetési
módszerek terjesztése
6) Benchmarking módszerek kifejlesztése és alkalmazása, az
innovációs potenciál mérése.

PRIORITÁSOK


III. A vállalkozások innovációs képességének, hálózatosodási
feltételeinek, technológia – és tudásintenzív fejlesztéseinek
elősegítése
 1) K+F , innovációs- és versenyképesség fejlesztése a KKV-k
körében.
 2) Piacképes, fenntartható K+F programok kidolgozásának és
megvalósításának ösztönzése.
 3) A csúcstechnológiákhoz kapcsolódó, alkalmazott K+F
tevékenység és piacvezérelt technológiafejlesztés támogatása.
 4) Regionális és lokális gazdasági-, hálózati-, és K+F magpontok
kialakítása, innováció vezérelt fejlesztése.
 5) Vállalkozások és innovációban érintett intézmények
együttműködésének, innovációs hálózatainak kialakítása,
fejlesztése.
 6) Innovációs eredmények piacra lépésének elősegítése.

Forrásallokáció


Alapvetően négy forrásra támaszkodik:









az érintett szervezetek saját pénzügyi erőforrása,
a hazai K+F, innovációs pályázati rendszer (Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap )
ÉMOP 1. Prioritásának megvalósítását biztosító forrás
keretei között, kifejezetten innovációs és K+F célok
megvalósítására
FP7, CIP, INTERREG IV (EU, nemzetközi pályázatok)

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap régiók
számára fenntartott centralizált és decentralizált,
valamint az ÉMOP forrásai jelentik a régióban a
stratégia megvalósítására közvetlenül
felhasználható forrásokat.

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
Elérhetőségek:
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