
Az INNOCENTER Kht. bemutatkozó anyaga 
 
 
Az INNOCENTER Innovációs Központ Kht. egy 2002-ben létrejött közhasznú társaság, 
amelynek legfőbb célja az Észak-magyarországi régió innovációs teljesítményének növelése. 
Az innovációs központ elsősorban a régió innovatív kis- és középvállalkozásaira koncentrál, 
főként azokra, amelyek az informatikai és kommunikációs technológia, megújuló energia-
energetika, fenntartható fejlődés területén működnek. 
 
Az INNOCENTER a hazai és nemzetközi vállalkozásfejlesztő intézményrendszer része. 
Kapcsolataival, szolgáltatásaival kiegészíti azt, és speciális szakértelmével, eszközeivel 
kiemelten az innovációra alapozott kis- és középvállalkozások fejlődését szolgálja, 
projekteket kínál fel kockázati tőke befektetőknek. 
 
Az INNOCENTER székhelye a Miskolci Egyetem területén található, mivel innovációs 
fejlesztési terveit az Észak-magyarországi régió Tudásközpontjában, a Miskolci Egyetemmel 
együttműködve, annak szellemi kapacitására is építve kívánja megvalósítani. 
 
Az INNOCENTER Innovációs Központ Kht. célja, hogy szolgáltatásaival, szakértelmével 
felkutassa a legígéretesebb innovatív projekteket, tanácsadással támogassa megvalósulásukat, 
piaci hasznosulásukat, valamint, hogy a Regionális Tudásközponttal, a Miskolci Egyetemmel 
közösen ezen vállalkozások számára innovációs központi szolgáltatásokkal kedvező 
infrastruktúrát, alkotó környezetet teremtsen, illetve hogy ösztönözze és támogassa a helyi és 
regionális kezdeményezéseket és a nemzetközi együttműködéseket. 
Az INNOCENTER legfontosabb célkitűzése tehát az, hogy egy kiváló helyszín és számos 
minőségi szolgáltatás rendelkezésre bocsátásával előmozdítsa az észak-magyarországi 
regionális gazdaság és társadalom valamennyi szereplője közötti együttműködést és ezzel 
elindítsa a régió ugrásszerű gazdasági teljesítményének valamint versenyképességének 
növelését. 
 
Az INNOCENTER központja kíván lenni a modern információs társadalomhoz kapcsolódó 
kutatásoknak, az Internet-alapú valamint mobilkommunikációs tudásbankot működtető 
vállalatoknak, az eLearning kutatásával és alkalmazásával foglalkozó társaságoknak, valamint 
a tudásmenedzsment területén működő szervezeteknek. 
 
Az INNOCENTER Kht. szolgáltatásai a következők: 
 
Inkubációs központ üzemeltetése: Az INNOCENTER teljes körű szolgáltatásokat kínál az 
innovációs központ bérlői számára.  
 
Kutatás-fejlesztés: Az INNOCENTER kutatás-fejlesztési tevékenységet végez az 
informatikai és kommunikációs technológiák területén (eLearning, eCulture, wireless 
communication, RFID).  
 
Tanácsadás: A régióban működő innovatív kis- és középvállalkozások részére biztosít 
megfelelő szakmai tanácsadókat - saját és külső munkatársaik bevonásával -, amelyek 
működésüket segítik.  
 
Technológia transzfer támogatása: Innovatív technológiák és termékek hazai és nemzetközi 
piacokon történő közvetítése.  



Befektető keresése: Az INNOCENTER az innovatív kis- és középvállalkozások (kkv) 
fejlődéséhez, új termékeik, szolgáltatásaik további fejlesztéséhez szükséges források 
megszerzéséhez tanácsadással és befektetők keresésével is hozzájárul.  
 
Képzések: Olyan ismeretek, információk továbbadása helyi vállalkozások részére, amelyek 
elősegítik innovatív ötleteik megvalósítását, piacra jutását, pályázatok segítségével 
támogatáshoz jutásukat, mindezek hozzájárulhatnak a vállalkozások megerősödéséhez.  
 
Partnerkeresés és közvetítés: Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünk felhasználásával az 
ügyfelek igényeihez igazodó partnereket közvetít.  
 
Pályázatírás: Az INNOCENTER gondoskodik a szakmai segítségnyújtásról a hazai és 
nemzetközi pályázatok elkészítéséhez, azon cégek és intézmények számára, amelyek saját 
maguk nem tudják azt elkészíteni.  
 
Virtuális inkubálás: A kezdő high-tech vállalkozások részére virtuális inkubálási 
szolgáltatásokat nyújtása.  
 
Az INNOCENTER fő tevékenységi területe, a saját innovációs működését tekintve, az 
informatikai és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos K+F, valamint 
innovációs tevékenységek, amelynek keretében több projekt kidolgozásában és 
működtetésében vesz részt, például: 
 

• Digitális Középiskola (www.digitaliskozepiskola.hu), 
• Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázis (www.erikanet.hu),  
• Észak-magyarországi Regionális Innovációs Adatbázis Rendszer (RIAR), 
• INNOTV, 
• Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség kommunikációja, az 

Innovációs Hírlevél, és a www.norria.hu honlap. 
 
A Digitális Középiskola célja, hogy a hagyományos középiskolai képzésből kimaradók 
érettségihez juthassanak. Azok számára jött létre, akikben megvan a képesség, a 
fogadókészség és a szándék arra, hogy középiskolai bizonyítványt szerezzenek, de hátrányos 
helyzetük, anyagi, vagy közlekedési nehézségeik miatt a hagyományos struktúrában erre 
nincs lehetőségük. Ez az innovatív képzés Internet segítségével megvalósuló, sajátos 
iskolarendszerű távoktatási modellel biztosítja hallgatóinak az oktatást. Az Informatikai és 
Hírközlési Minisztérium és az Oktatási Minisztérium támogatásával megvalósuló projektben a 
Földes Ferenc Gimnázium, a Miskolci Egyetem és az INNOCENTER Innovációs Központ 
Kht. konzorciuma vesz részt. 
 
Az ERIKANET.HU közművelődési adatbázis, mely tudatosan választja szét a lakosságnak és a 
szakmának szóló információkat. Elősegíti a hazai, a határon túli és az európai kulturális 
szakemberek szakmai kapcsolattartását. 
 
A RIAR kifejlesztésének célja olyan internetes adatbázison alapuló szolgáltató rendszer 
létrehozása, amely egy egyszerűen használható felületet biztosít az innováció minden 
szereplője számára, bekapcsolja a magyar innovációs folyamatokat a nemzetközi szakmai 
kommunikációba, és olyan adatbázisokat tartalmaz, amely alkalmas adatfeldolgozási 
tevékenységre. A rendszer kapcsolódik a RIIR-hez és megfelelő szűrésével képes lesz 
országos és regionális adatok produkálására is. 

http://www.norria.hu/


Szakmai konzulensként részt vettünk az INNOTV (Regionális Innovációs Magazinműsor) 
koncepciójának kialakításában. Ez a magazin nemcsak a szakmának szól, hanem 
ismeretterjesztő jelleggel mutatja be az innovációs intézményrendszert, részletesen szól a 
pályázatokról, sikertörténetekkel és érdekes hírekkel szolgál.  Ez a műsor két éven keresztül 
már sikeresen szolgálta a KKV-k eligazodását a K+F 
 
Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 2005. január 3-án kezdte meg 
működését. Az Ügynökség életre hívásának legfőbb célja az Észak-Magyarországi régió 
gazdasági helyzetének javítása a gazdaságfejlesztésben az innováció kiemelt prioritásként 
való kezelésével, a regionális innovációs rendszer összekapcsolásával és megerősítésével, 
valamint a régió bekapcsolásával a nemzeti és nemzetközi innovációs rendszerbe. 
Az Ügynökséget működtető konzorcium vezetője az Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség, tagjai a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer 
Centrum, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, az Innocenter Kht. és az 
INNTEK Kht. Az ügynökség feladata többek között az Észak-magyarországi régió gazdasági 
versenyképességének javítása, az innováció gyorsítása, a regionális innovációs klaszter 
kialakítása, kiemelten a micro-, kis- és középvállalatok versenyképességének javítása. Az 
Ügynökség további feladatának tekinti a régió innovációs szereplőinek folyamatos 
informálását mindazokon a területeken, melyek elősegíthetik az innováció diffúzióját, a 
hálózati struktúrák kialakulását, és a gazdaság szereplőinek együttműködését. 
 
A RIÜ egyik kommunikációs eszköze az Innovációs Hírlevél, melynek elkészítése az 
INNOCENTER Kht. feladatai közé tartozik. Ez egy negyedévente megjelenő, elsősorban a 
szakmának szóló tematikus lap, melyben megtalálhatóak az aktuális pályázati kiírások, 
országos és regionális információk is.  
A Hírlevél összesen 16 ezer példányban készült el és a www.norria.hu honlapon is elérhető.  
 
A RIÜ másik kommunikációs eszköze a www.norria.hu honlap, melynek kialakítása során 
arra törekedtünk, hogy a régió kis- és középvállalkozásai a lehető legkönnyebben tudjanak 
tájékozódni befektető cégekről, regionális kutatóhelyekről, jogszabályokról és egyéb hasznos 
információkról. 
 
Az INNOCENTER Kht. elérhetőségei: 
3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf.: 24. 
Tel.: 46/555-075 
Fax: 46/555-089 
E-mail: innocenter@innocenter.hu
Webcím: www.innocenter.hu
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