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Régiók elhelyezkedése



Projekt akcióterülete



Területi 
egységek

K+F kiadások 
aránya a GDP-

hez viszonyítva, 
% (2003)

K+F személyzet 
a foglalkoz-
tatottakhoz

viszonyítva, % 
(2004)

Szabadalmak 
száma egymillió 

főre vetítve 
(2003)

Európai Unió 1.90 1.49 -

Magyarország 0.94 1.27 21.25

Észak-
Magyarország 0.27 0.56 5.19

Szlovákia 0.58 1.02 7.04

Kelet-Szlovákia 0.28 0.68 5.17

Innovációs potenciál 

Forrás: EUROStat



K+F intézetek az Észak-
magyarországi régióban



Innovációs potenciál

Az elégtelen innovációs tevékenység 
hátráltatja, illetve lassítja a vizsgált régiók 
gazdaságának szerkezetváltását, valamint 

megújulását.

Igény egy megfelelő RIS iránt!!!
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NORRIS célja, hogy újrafogalmazza és 
hangsúlyozza a Miskolc-Kassa tengely
gazdasági fontosságát;

a határok és korlátok lebontásával elő-
mozdítsa ennek a gazdasági és földrajzi 
térségnek a fejlődését;

emellett a projekt egyedülálló lehetőséget 
kínál a regionális innovációs stratégiák határ 
menti környezetben történő bevezetésének 
vizsgálatára.

A „vízió”



PURPOSE AND MAIN 
OBJECTIVES - 1

Igényeknek megfelelő innovációs stratégia 
kidolgozása mindkét régióban.

Bilaterális Innovációs Stratégia kialakítása.

A társadalmi és gazdasági kohézió erősítése 
mind a régiókon belül, mind a régiók között.

A régiók versenyképességének növelése.

Elősegíteni az EU pénzügyi forrásainak 
lehívását.

Erősíteni a nemzetközi és regionális együtt-
működéseket a K+F terén.

Főbb célok – I.



Megfelelő környezetet biztosítani a kis- és 
közepes vállalkozások, befektetők, K+F 
központok számára.

Azonosítani az innovációt befolyásoló kulcs-
tényezőket és -területeket.

Összegyűjteni és továbbítani a 
tapasztalatokat és tudást a résztvevő 
partnerek számára.

Elősegíteni a regionális szereplők 
csatlakozását az EU hálózataihoz és 
programjaihoz.

Főbb célok – II.



A projekt futamideje 32 hónap; a munka 
3 szakaszra és 14 munkacsomagra 
oszlik.

0. szakasz – Előkészítés (12 hónap)

1. szakasz – Felmérés (12 hónap)

2. szakasz – Megvalósítás (8 hónap)

Projekt módszertana



Projektmódszertan pontosítása és részletes 
munkaprogram kialakítása.
Regionális és interregionális
konszenzusépítés az innováció terén.
Bilaterális adatbázis létrehozása a 
célcsoportra vonatkozóan.
A régiók gazdasági és környezeti helyzetének 
elemzése:

Technológiai fejlettség mérése;
A korábbi tevékenységek tapasztalatainak 
összefoglalása;
Az uniós „best practice” áttekintése;
Technológiai előrejelzés.

0. szakasz



A programozási dokumentumok szekunder 
elemzése (minden szinten).
A régiók kínálati oldalának elemzése.
A régiók vállalkozásainak szükséglet-
meghatározása.
Összehasonlító elemzés:

Regionális prioritások csoportosítása;
Javaslat az innovációt támogató szerkezetre;
Technológia előrejelzés és GAP analízis.

1. szakasz



2. szakasz

Pilóta-projektek kiválasztása.
Pilóta-projektek megvalósítása.
Értékelés, másodlagos regionális 
konszenzus-építés a stratégiák véglegesítése 
céljából.
Zárójelentés készítése.



A projekt egyedülálló, mivel két határrégió 
együttműködését segíti elő az innováció 
területén.

Hozzájárul a KKV-k és kutató intézetek közötti 
határon átívelő kapcsolatépítéshez. 

A NORRIS pilóta-projektként is szolgál az EU 
számára, amely által az érintettek fontos 
tapasztalatokhoz juthatnak. 

A projekten keresztül mindkét régió bekapcsolódik 
az Európai Régiók Kutatási és Innovatív 
hálózatába (ERRIN), amely elősegítheti a térség 
innovációs potenciáljának és ezáltal verseny-
képességének növekedését.

Összefoglaló
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