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1. Vezetői összefoglaló
A hazai és a nemzetközi szakirodalom, mint azt az évről-évre megjelenő publikációk növekvő száma is igazolja, egyre nagyobb figyelmet fordít az innováció szubnacionális szintű összefüggéseinek és hatásainak vizsgálatára. Az érdeklődés érthető: a helyi gazdaság
teljesítményét és versenyképességét determináló indikátorokban az innovációnak kiemelt
fontosságú szerepe van (EC [2001], EC [2002], EC [2005]).
A regionális gazdaságtani szakirodalom a térségi innováció tárgyalása során kapcsolatosan kiemeli, hogy:
a) Az innováció alapvetően mikrogazdasági kategória (EC [1995]). Ugyanakkor utal arra, hogy adott vállalkozás innovációs teljesítménye, ill. annak eredményessége mégsem
kizárólag a vállalat endogén adottságainak függvénye, hanem a belső és külső tényezők
(pl.: az állami szerepvállalás formája és mértéke, stb.) együttes hatásának következménye
(Brugger [1989]).
Adott település, ill. térség gazdasági fejlődése és innovációs potenciálja között szignifikáns összefüggés van; az innovatívabb térségek teljesítménye nagyobb, mint az innováció
hiányosoké (Weibert [1999]). Fordítva is igaz: a relatíve magasabb költséggel működtethető telephelyek csak akkor lehetnek versenyképesek, ha magas innovációs hányadú termékeket/szolgáltatásokat
tudnak
kifejleszteni,
ill.
a
piacra
bevezetni
(Clar/Corkapis/Landabaso [2001]). Nem véletlen, hogy az elmúlt két évtizedekben az Európai Unió (nem kis mértékben, világgazdasági versenyképességének csökkenése miatt)
újraértékelte innovációs politikáját. Új célok megfogalmazása mellett, új eszközök és
módszerek jelentek meg, amelyek az un. „európai innovációs klíma” javítását hivatottak
elősegíteni (EC [2001], EC [2002]). Ennek új eleme többek között, hogy a regionális
(szubnacionális) szint kiemelt feladata a helyi adottságokkal konform regionális kutatásiés technológiapolitika alakítása, fejlesztése, ami szervesen kapcsolódik az Európai Unió
decentralizációs törekvéseihez. Azaz egyértelművé vált az a felismerés, hogy szükség van
a központi elképzelések transzmissziójára, területi szintű megjelenítésére, a területi innovációs folyamatok generálásában való közreműködésben.
b) A regionális versenypozíciók erősítése nem képzelhető el a térségi innovációs klíma
tudatos befolyásolása, a jövő formálását szolgáló regionális innovációs stratégiák kidolgozása, gördülő jellegű karbantartása, a térségi szereplők együttműködésének ösztönzése
nélkül (Frascatti Manual [1993]). Másrészt az adott térség innovációs képessége nemzetgazdasági beavatkozásokon túl a térséget képviselő vállalatok mikrogazdasági- és telephelyi adottságainak változtatásával befolyásolható (Krätzschmar [1995]; Bohle [1988];
Nuhn/Sinz [1988]).
c) A területi diszparitások kialakulásában meghatározó szerepe van az innovációs teljesítménynek; periférikus helyzetek felszámolása az innováció abszorpciós képesség nélkül
aligha érhető el (Evers/Brenck, [1992], Weibert [1999]).
A szakirodalom különbséget tesz az innováció input (pl.: innovációreleváns vállalati funkciók hiánya, K+F orientált ágazatok hiánya, stb.), másrészt output (pl.: termék- és
folyamatinnovációs eredmények hiánya) miatt kialakuló területi különbségek között
(Weibert [1999], Tödtling [1990]).
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d) Az intraregionális gazdasági fejlődés és növekedés ösztönzésében egyre lényegesebbé
válik a régiók innovációs képességének mérése és értékelése, mivel a fejlesztési politika
és stratégia sikere nagymértékben az egyes régiók erőforrásainak területi elhelyezkedésétől függ (Pfirrmann [1991], Braczyk/Cooke/Heidenreich [1998], Kocziszky [2004]).
Az innovációs stratégiák kidolgozására az elmúlt évek során az Európai Unió szakmai
szervezetei ajánlásokat és metodikai hátteret dolgoztak ki, („RIS/RITTS Guide” kiadvány). Az egységes szempontrendszer azonban nem minden esetben fedi le a régiók igényeit és lehetőségeit, ezért a magyar régiók esetében azoktól bizonyos mértékben eltérő
módszereket kell követni (a korábban kidolgozásra került RIS stratégiákat is így dolgozták
ki).
Az Észak-Magyarországi Régió már 2000-ben kezdeményezte ezen metodika alapján Innovációs Stratégia kialakítását, azonban az akkori pályázati rendszerek keretén belül a forrás ehhez nem volt biztosítható. 2002-03 évben azonban a Régió egy három társprojektből
álló integrált pályázat keretében biztosítani tudta az Innováció Stratégia, valamint a szorosan hozzá kapcsolódó innovációs potenciál felmérés finanszírozási hátterét. Ennek felhasználásával 2004-ben elkészült az Észak-Magyarországi Régió első Innovációs Stratégiája.
Az Észak-magyarországi Régió a szlovákiai Kassa Régióval 2005-ben közös pályázatot
adott be határon átnyúló, a két régió innovációs folyamatait és törekvéseit összehangoló,
RIS metodika alapján készülő bilaterális innovációs stratégia kialakítására. A pályázat elnyerését követően a NORRIS projekt keretében elkezdődött a bilaterális stratégia összeállításának előkészítése, valamint mind a Kassai, mind az Észak-magyarországi Régió önálló regionális innovációs stratégiájának összeállítása. Jelen stratégia a NORRIS projekt keretében az Észak-magyarországi Régióra kidolgozott, a Régió sajátosságait figyelembe
vevő innovációs stratégia, amely a Régió Operatív Programjával összhangban a 20072013 közötti időtávot fogja át.
A Stratégia kidolgozásának folyamata lényegi eltérést nem, de részkérdésekben más utat
igényelt a NORRIS projekt sajátossága miatt, tekintettel arra, hogy itt két ország érintett
régiójának együttes munkájáról beszélhetünk. Az egységes metodikán alapuló projekt
végrehajtása során hat kiemelt területre kellett koncentrálni, amelyek szoros összefüggésben vannak a stratégia kidolgozásának főbb lépéseivel is:

Konszenzusépítés a régió innovációs
helyzetére vonatkozóan

Innovációs potenciál felmérése
- primer források
- szekunder források

Helyzetkép pozícionálás

SWOT elemzés
Fontosabb
nemzetközi és
hazai trendek

Célrendszer összeállítása

Stratégia (RIS) és programok
megfogalmazása, hatásvizsgálat

Monitoring

RIS összeállításának logikai folyamata
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Az összehasonlíthatóság és a következtetések megalapozottsága érdekében az egyes fázisoknak megfelelő tevékenységek és felmérések az Észak-magyarországi, valamint a Kassai régióban párhuzamosan folytak, amit a kidolgozó szervezetek munkamegbeszéléseken
egyeztettek.
A RIS metodikával összhangban a stratégia megalapozottságát egy innováció keresleti és
kínálati oldali felmérés alapozta meg, amelynek megállapításai alapján elvégezhető volt a
régió innovációs SWOT elemzése. Az elemzés összegzi a régió jelenlegi, innovációs folyamatokhoz köthető helyzetét, az innovációs folyamatok megvalósulásának jelenlegi lényegesebb súlypontjait, hiányosságait.
A SWOT analízis figyelembe veszi a már rendelkezésre álló területfejlesztési dokumentumok (Észak-Magyarországi Régió Operatív Programja (2007-13), Észak-Magyarországi
Régió Innovációs Stratégiája (2004), Pólus Program (2006)) hasonló elemzéseit, biztosítva a szakmapolitikai elvek érvényesülését.
Az összefoglaló eredményeket az összefoglaló SWOT táblázat tartalmazza:
A SWOT elemzésből levonható következtetések, valamint az elmúlt években végzett, a
regionális innováció helyzetét vizsgáló kutatások alapján, összhangban a Régió általánosan megfogalmazott fejlesztéspolitikai célkitűzéseivel, megfogalmazhatóak azok az alapvetések, amelyek meghatározzák a Régió Innovációs Stratégiáját is. Ennek megfelelően az
innovációs stratégia megvalósítása segítse elő a régió gazdasági versenyképességének javítását a gazdaságfejlesztésben az innováció kiemelt prioritásként való kezelésével, a regionális innovációs rendszer-, az innovációs kínálati- és keresleti oldal szereplőinek és
projektjeinek összekapcsolásával és megerősítésével, valamint a régió bekapcsolásával a
nemzeti és nemzetközi innovációs, valamint K+F+I rendszerekbe annak érdekében, hogy
elősegíthető legyen:
- a régió felzárkóztatása,
- a régió gazdaságának és versenyképességének kutatás-fejlesztésen és innováción alapuló fejlesztése,
- a régióban tevékenykedő vállalkozások, kiemelten a KKV-k versenyképességének előmozdítása,
- a regionális innovációt ösztönző, segítő, innováció-barát környezet kialakítása,
- a régió innovációs szereplőinek hálózati együttműködésének erősítése,
- újabb innovációs szolgáltatások kialakítását és bővítését a régióban.
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Észak-magyarországi Régió K+F+I potenciáljának SWOT elemzése
Erősségek












Gyengeségek

A régióban folyamatosan bővül a külföldi tulajdonú, termelő vállalkozások jelenléte (pl.
Bosch) és foglalkoztatottaik létszáma, amelyek közül néhány a fejlesztési tevékenységét
is a régióba telepítette.
A régió jelentős hagyományokkal rendelkezik
a gépgyártás, kohászat (Miskolc, Salgótarján,
Ózd) és a vegyipar (Kazincbarcika, Tiszaújváros) területén.
Nemzetközi hatóerejű integrátor-vállalatok jelenléte a vegyipar, gép- és járműipar területén.
A vállalkozói klaszterek, hálózatok kiépítésére irányuló kezdeményezések erősödése.
A műszaki kultúra, a műszaki képzettség és
végzettség erős reprezentáltsága, gazdasági
vonzerőként működése.
Felsőoktatási intézmények (egyetem, főiskolák) jelenléte.
Egyetemi, főiskolai K+F potenciál növekedése, a tudásközpontok létrejötte, növekvő
gazdasági nyitottsága.
Ipari parkok nagyszámú jelenléte a régióban.
Autópálya jelenléte, mely jó összeköttetést
biztosít a fővárossal és a szomszéd régióval
egyaránt.
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Kevés az erős piaci pozícióval, jelentős tőkével működő nagyvállalat, ezek is Miskolc, Tiszaújváros, Eger, Kazincbarcika térségében
koncentrálódnak;
A kis- és középvállalkozások tőkehiányosak,
rendszeres likviditási gondokkal küzdenek,
piaci pozícióik, versenyképességük, jövedelemtermelő képességük gyenge, alacsony az
együttműködés szintje.
Az elmaradott kistérségek központjaiban általában hiányoznak a vállalkozások betelepülését, működést, illetve újak segítését ösztönző
iparterületek, inkubátorházak és a kapcsolódó
tanácsadási szolgáltatások.
Hiányzik, illetve alacsony színvonalú a vállalkozások innovációs tevékenységét ösztönző közvetítő szervezetek hálózata, elégtelen a
régió kutatás-fejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetei és a vállalkozásai közti kapcsolat, kommunikáció.
Kevés a felsőfokú végzettségűeket foglalkoztató munkahely a régióban, különös tekintettel a közép- és kisvárosokra, ami a képzett
munkaerő, diplomás réteg elvándorlását gerjeszti.
A régió KKV-i tőkeszegények, csak elenyésző hányaduk exportképes, a beszállítói tevékenység alacsony szintű.
Kevés az innovatív vállalkozások száma.
A munkanélküliségi ráta magas, ezzel szemben a foglalkoztatási arány alacsony; így
rendkívül kedvezőtlen a régió munkaerőpiaci
helyzete.
A potenciális innovációs szereplők nemzeti,
vagy nemzetközi hálózatokban való részvétele elenyésző, a regionális megyei vállalkozások nemzetközi kapcsolatrendszere fejletlen,
innovatív klaszter hiánya.
A regionális gazdasági szereplők körében
alacsony szintű a kockázatvállalási készség
és alacsony színvonalú az innovációs kultúra.
Hiányzó koncentráció a K+F tevékenységben.
Elégtelen intenzitású kapcsolat az oktatási és
az üzleti szféra között, a képzési struktúra
nem igazodik az új fejlesztési elképzelésekhez.
Elégtelen a szakemberképzés, a tudásközpontok és képzőhelyek nincsenek közel a vállalkozásokhoz.
Hiányos a regionális intézményi rendszer és
döntéshozatali szint.
A régióban jelentős számú és arányú, hátrányos helyzetű roma kisebbség él.
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Lehetőségek















Veszélyek

A gazdasági együttműködések szerepének felértékelődése, a meglévő tudományos potenciál
és a helyi gazdasági szereplők közötti kapcsolatok dinamizálása.
Az innováció és a K+F tevékenységek támogatása fontos fejlesztési prioritás marad, mind
európai, mind nemzeti szinten egyaránt: az EU
strukturális alapjainak innovációs célú felhasználása, illetve új hazai pályázati források
meghirdetése várható.
Az információk erőforrásként történő hasznosítósága nő, igény az eredmények elterjedése
iránt.
Nemzetközi (különösen regionális szinten)
együttműködés ösztönzése.
Környezettudatosság erősödése.
Innovációs és vállalkozási készség javulása,
fejlődése.
A gazdasági együttműködések, transzferszervezetek szerepének felértékelődése, kutatóhelyek és a KKV-k közötti kapcsolatok építése,
erősödése.
A KKV-k számára szóló innovációt ösztönző
intézkedéscsomagok, pályázati források megjelenése.
Tudásközpont(ok) iránti igény növekedése.
Bérlakásprogram indítása a fiatal, aktív rétegek számára, a magasan képzettek régióban
tartása céljából.
Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
kialakítása folyamatban, ami elősegítheti a
hatékonyabb beiskolázást.
















A globális gazdaságpolitikai tényezők kedvezőtlen alakulása miatt csökken a befektetési hajlandóság, ami kedvezőtlenül érinti a munkahelyteremtést.
Az EU csatlakozás után jelentősebbé váló innovációs forrásokra a régió nem képes pályázni, a
megfelelően alátámasztott projektek és a szükséges sajáterő hiányában.
A földrajzi polarizáció erősödik, a régió gazdasági leszakadása tovább növekszik.
A termékfejlesztés elmaradása miatt a KKV-k
piaci lehetőségei csökkennek, KKV-kat tartós
tőkehiány jellemzi különösen a K+F-re fordítandó források tekintetében.
KKV-k innováció iránti igénye csökken;
együttműködési készsége gyengül.
A tartós munkanélküliség és azzal összefüggő
szociális problémák fennmaradnak, erősödnek.
Elvándorlás, agyelszívás folytatódik.
Régió humán erőforrás potenciálja csökken.
Szomszédos régiók tőke-elszívó ereje erősödik
Az interregionális gazdasági kapcsolódási pontok nem épülnek ki kellő mértékben.
Elmarad a hátrányos helyzetű roma kisebbség
integrációja.

Az innovációs stratégiának az új tudást, technológiák, termékek vagy szolgáltatások bevezetését, illetve már létező technológiák, termékek vagy szolgáltatások továbbfejlesztését,
tulajdonságainak és versenyképességének, azaz hatékonyságának és jövedelmezőségének
javítását, az innováció társadalmi ismertségének és elismertségének növelését kell szolgálnia.
Figyelembe véve a régió gazdasági-társadalmi helyzetét és a 2007-13-as tervezési időszak
stratégiai kereteit, a regionális stratégia átfogó célja:
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.
Az átfogó cél elérése érdekében építeni kell a régió ipari, gazdasági hagyományaira, tudásbázisára és figyelembe kell venni a természeti, kulturális adottságait. A fejlesztési cé6

Észak-magyarországi Régió innovációs stratégiája

lok eléréséhez a gazdasági szereplők együttműködésének ösztönzése mellett fontos az üzleti infrastruktúra fejlesztése, a természeti értékek, kulturális örökség fenntartható hasznosítása, a kistérségi központok fejlesztése, valamint a közel azonos életesélyek megteremtése érdekében a közszolgáltatások terén található területi különbségek mérséklése.
Az átfogó cél elérésének érdekében preferálni kell a régió gazdasági centrumaiban tervezett fejlesztéseket oly módon, hogy a centrumok gazdasági potenciálja minél nagyobb
mértékben növekedhessen. Ennek érdekében előnyben kell részesíteni a:
a. nagy termelési értéket, termelési volument
b. csúcstechnológiák megvalósítását
c. nemzetközi együttműködéseket, hálózatosodást, klaszterképzést
célul kitűző fejlesztéseket.
Ugyanakkor a régió speciális helyzetére való tekintettel preferálni kell a régió gazdasági
perifériáin tervezett fejlesztéseket oly módon, hogy a gazdasági potenciál szempontjából
elmaradott területeken a fejlesztés által generált szociális hatások eredménye minél szélesebb körű legyen. Ennek érdekében előnyben kell részesíteni a:
a. foglalkoztatás növekedését
b. a jövedelemtermelő képesség növekedését
c. új vállalkozások alapításának feltételeit megteremtő környezet kialakítását
célul kitűző fejlesztéseket.
A kutatás-fejlesztés és innováció területén kiemelten kell kezelni:
-

A kompetens kutatók mobilitásának elősegítését az intézmények, szakterületek és
a vállalati szektor között, az eredményes tudásmegosztást a közfinanszírozású kutatás és az ipar között.

-

Az elérhető legmagasabb szintű kutatási infrastruktúra kialakítására, amely az IT
fejlődésének trendjeivel összhangban integrált hálózattá szervezhető, és amely
hozzákapcsolódási lehetőséget nyújt az Európai és más kutatási infrastruktúrákhoz.

-

Az állami és magán szektor együttműködésére épülő kutatási és innovációs klaszterek kialakítását, amelyek biztosíthatják az emberi és pénzügyi erőforrások kritikus tömegének kialakulását.

A régió fejlesztéspolitikai céljait figyelembe véve a 2007-13. időszakra vonatkozó célokhoz igazítottan az erőforrás koncentráció, valamint a kritikus tömeg biztosíthatósága érdekében pozitív preferenciákat kell alkalmazni a célkitűzésekben szereplő
a.) technológiai területeken, azaz:
- anyagtudományok és nanotechnológia
- megújuló energiaforrások (energetika), környezeti- valamint információtechnológiai és élelmiszerbiztonsági technológiák
A technológiai területeken a humán és szervezeti háttér megteremtése (amely adott esetben nem csak az innováció infrastruktúrájaként, de az innováció tárgyaként is szerepelhet)
b.) iparági területeken, azaz:
- gép- és járműipar
- vegyipar
- mechatronikai ipar
7
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- szilikátipar
c.) földrajzi területeken (fejlesztési pólusok, tengelyek), azaz:
- Kazincbarcika-Miskolc-Tiszaújváros
- Salgótarján-Eger-Mezőkövesd-Miskolc
Horizontális jelleggel a vállalkozásokat segítő üzleti szolgáltatások területén, valamint a
regionális turisztikai hálózat kialakítása területén a szomszéd régiókkal megvalósított hálózati együttműködések keretében.
A fentiek alapján kialakított stratégiai prioritások és a hozzá kapcsolódó intézkedések
rendszerét az alábbi ábra foglalja össze:
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JÖVÕKÉP ÉS KÜLDETÉS
A régió társadalmi-gazdasági centrumainak és perifériáinak összehangolt fejlesztésével növekedjen a
versenyképesség a gazdaság legjelentõsebb szektoraiban, melyet a folyamatosan és jelentõsen fejlõdõ
infrastruktúra, a földrajzi és társadalmi adottságok kihasználása segít elõ, biztosítva az élhetõ
környezetet és megfelelõ szintû életminõséget 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 mûködtetésével és fejlesztésével, a
hálózatos kapcsolatok által elérhetõ szinergiák kihasználásával elõsegíteni és fejleszteni a
régió, és a régióban mûködõ vállalkozások gazdasági versenyképességét.

PRIORITÁSOK

I. Innovációs infrastruktúra,
szolgáltatási és finanszírozási
rendszer fejlesztése

II. Környezeti kapcsolatok és
feltételrendszerek fejlesztése

III. A vállalkozások innovációsés tõkevonzó képességének,
hálózatosodási feltételeinek,
technológia - és tudásintenzív
fejlesztéseinek elõsegítése

INTÉZKEDÉSEK
1) Innovációs szolgáltatások és
K+F infrastruktúra
korszerûsítése, fejlesztése,
igénybevételének ösztönzése.
2) Kutatói és szakértõi
hálózatok kialakítása,
hozzáférés feltételeinek
fejlesztése,
kapcsolatrendszerek
generálása.
3) Információkhoz,
adatbázisokhoz, való
hozzáférés
információtechnológiai
hátterének fejlesztése, a
tudástranszfer mûködésének
javítása.

1) Az innováció népszerûsítése,
a K+F eredmények széles körû
megismertetése, az innovációs
teljesítmények elismerése.

1) K+F , innovációs-, ver-senyés tõkevonzó képesség
fejlesztése a KKV-k körében.

2) Regionális tudásközpontok,
innovációs centrumok szellemi
mûhelyeinek fejlesztése.

2) Piacképes, fenntartható K+F
programok kidolgo-zásának és
megvalósításának ösztönzése.

3) A kutatói személyi állomány
fejlesztése, a kutatói életpálya
vonzóbbá tétele, a kutatói
mobilitás fokozása.

3) A csúcstechnológiákhoz
kapcsolódó, alkalmazott K+F
tevékenység és piacvezérelt
technológiafejlesztés támogatása.

4) Innovációhoz kapcsolódó
oktatás feltételeinek és belsõ
struktúrájának fejlesztése.
5) a piaci igényeknek
megfelelõ tudástranszfer
elõsegítése.

4) Innovációs pályázati
rendszerek kialakítása,
fejlesztése, mûködtetése,
finanszírozása.

6) A minõségi szemlélet és az
innováció vezérelt vezetési
módszerek terjesztése

5) Tõkebefektetés és kockázati
tõke kínálati és keresleti
feltételeinek javítása,

7) Benchmarking módszerek
kifejlesztése és alkalmazása, az
innovációs potenciál mérése.
8) Nemzetközi szintû K+F
együttmûködések elõsegítése
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4) Regionális és lokális gazdasági-, hálózati-, és K+F
magpontok kialakítása, innováció vezérelt fejlesz-tése.
5) Vállalkozások és innovációban érintett intéz-mények
együttmûködésének, innovációs hálózatainak kialakítása,
fejlesztése.
6) Innovációs eredmények
piacra lépésének elõsegítése.
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A prioritásokhoz és intézkedésekhez hozzárendelhetőek a tervezési időszakban várhatóan
rendelkezésre álló források, amelyek tartalmazzák mind a regionális, mind az ágazati valamint a nemzetközi hozzáférhető források innovációs típusú fejlesztésekre allokált rendszerét. Meghatározhatóak azok a konkrét, és a jelenleg csak körvonalazható kiemelt projektelképzelései, amelyek megvalósulásukkal kiemelten hozzájárulhatnak a régió innovációs és kutatás-fejlesztési folyamatainak fejlesztéséhez.
ÉM-Innovációs Regionális Stratégia potenciális forrástérképe (2008-2013) mFt-ban

ÉMOP

Innovációs
Alap

Pályázati
Saját erő

900
180

1.907
380

Pályázati
Saját erő
Pályázati
Saját erő

871
98
6.939
1.890

966
98
6.301
1.890

Források
Prioritások
Innovációs infrastruktúra,
szolgáltatási és finanszírozási rendszer fejlesztése
Környezeti kapcsolatok és
feltételrendszer fejlesztése
A vállalkozások innovációs
képességének, hálózatosodási feltételeinek, technológia- és tudásintenzív fejlesztéseinek elősegítése
Összesen:

11.753

UMFT
ágazati
programjai
(GOP,
TIOP)
2.200
440

11.542

INTER
-REG
(C)

EU
K+F 7.
Keretprogram

Összesen

400
80

600
120

6.007
1.200

2.900
290
13.300
5.320

400
60
200
60

300
45
400
120

5.437
580
27.140
10.166

24.450

1.200

1.585

50.530

ÉM-Regionális Innovációs Stratégia pilot projektjei (2008-2013)
Prioritások

2008-2010

Innovációs infrastruktúra,
szolgáltatási és finanszírozási rendszer fejlesztése

- Innovációs Ügynökség projekt
- Baross Gábor pályázati projekt
- Innocsekk Plusz pályázati projekt
- Science Park (hálózat)
- MLR-RET (Miskolci Egyetem)
- EGERFOOD (Eszterházy Károly
Főiskola)
- Bioenergetikai Innovációs KlaszterRET (Károly Róbert Főiskola)
- Bay Nano
- Benchmarking, monitoring
- NORRIS II.
- Világítótorony I. projekt
- EU-Energetikai Klaszter fejlesztés
CENCE folytatás
- Környezetipari klaszter fejlesztés
- Poliuretán nano rendszerek előállítása, vizsgálata
- Nagyszilárdságú (nanoszemcsés) titán félgyártmányok és orvosi implantátumok gyártásának kidolgozása

- Innovációs Ügynökség-II. projekt
- Baross Gábor pályázati projekt
- Innocsekk Plusz pályázati projekt
- Nano Park
- Nemzetközi jelentőségű regionális
Tudásközpont
- Benchmarking, monitoring

11.040

10.810

Környezeti kapcsolatok és
feltételrendszer fejlesztése

A vállalkozások innovációs képességének,
hálózatosodási feltételeinek, technológia- és
tudásinten-zív fejlesztéseinek elősegítése

Potenciális forrás (mFt)
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2011-2013

- NORRIS II-III
- Világítótorony II. projekt
- Innovatív klaszter
- Csúcstechnológiai projekt
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2. Bevezetés
Az Észak-magyarországi Régió összhangban az Európai Unió elvárásaival, és a hazai
gazdaságpolitikai fejlesztési prioritásokkal kiemelten kezeli, meghatározó gazdaságfejlesztő erőnek tekinti a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatokat. Ennek részeként
2004-ben elkészült az Észak-magyarországi Régió innovációs stratégiája, amely napjainkig meghatározó iránymutatásul szolgált a K+F folyamatok koordinálása, az innovációt és
kutatás-fejlesztést érintő pályázati rendszerek céljainak meghatározásakor. A stratégia kialakítása óta mind nemzetközi, mind országos szinten lényeges változások következtek be
a környezeti feltételrendszerekben, amelyek a stratégia módosításának igényét, aktualizálási szükségességét vonták maguk után.
A stratégia átdolgozásának elindítását megelőzően az Észak-magyarországi Régió a szlovákiai Kassa Régióval közös pályázatot adott be határon átnyúló, a két régió innovációs
folyamatait és törekvéseit összehangoló bilaterális innovációs stratégia kialakítására,
amely az Európai Unió szakmai szervezeti által kidolgozott RIS metodika alapján készült.
A pályázat elnyerését követően a NORRIS projekt keretében elkezdődött a bilaterális stratégia összeállításának előkészítése, valamint mind a Kassai, mind az Észak-magyarországi
Régió önálló regionális innovációs stratégiájának összeállítása.
Jelen stratégia a NORRIS projekt keretében az Észak-magyarországi Régió sajátosságainak figyelembe vételével összeállított innovációs stratégiája, amely a Régió Operatív
Programjával összhangban a 2007-2013 közötti időtávot fogja át.
2.1. Előzmények, indokoltság

Az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió 2000-ben közös projektjavaslatot adott be
RITTS/RIS pályázatra az Európai Unió 5. keretprogramjára. Az innovációs előprojektek
nélküli pályázat sikertelensége rámutatott a fokozatosság elvének fontosságára. Ezt követően az Oktatási Minisztérium 2002-ben a Központi Műszaki Fejlesztési Alprogram keretében meghirdettet a regionális innovációs stratégiák kidolgozására szolgáló pályázat,
amelyre az Észak-magyarországi Régió három társprojektből álló integrált elképzelést
nyújtott be, miszerint két megyei szintű (Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve Heves-Nógrád)
keresleti oldali felmérés eredményeit egy regionális szintű kínálati vagy szolgáltatói oldalt
felmérő projekt fogja keretbe, és alapozta meg a regionális innovációs stratégiát. Az elnyert pályázattal párhuzamosan elindult a régiót alkotó megyék innovációs potenciáljának
felmérése, amit a régió vezetése a korábbi tapasztalatok alapján előprojektként szánt a 6.
keretprogramba beadásra kerülő pályázathoz.
A 2004. évben a RIS metodika alapján elkészített Regionális Innovációs Stratégia illeszkedett Magyarországnak az Európai Unióhoz 2004.-ben történt csatlakozásához, tekintettel arra, hogy az Európai Unió Strukturális Alapokból nyújtandó támogatásainak
előfeltétele volt a regionális és országos innováció-fejlesztési politika és programok kidolgozása.
Az előzetes elképzeléseknek megfelelően 2004-ben a 6. K+F Keretprogram pályázati
rendszerében Észak-Magyarország elnyerte az Európai Unió támogatását a RIS metodika
alapján kidolgozásra kerülő innovációs stratégiájához, amelynek előkészítési munkái
2005. évben megkezdődtek.
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Uniós szintű változások
Az európai integráció egyik leglényegesebb vetülete az elmaradott, kevésbé fejlett térségek (régiók) felzárkóztatásának elősegítése. Hazánk teljes jogú EU taggá válását követően az ország egész területe az 1. célkitűzés hatálya alá került (Közép-magyarországi Régió kivételével). Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása az eddigieknél lényegesen kedvezőbb helyzetet eredményez az Unió forrásaihoz való hozzáférést tekintve. A 2007-13 közötti időszak pénzügyi tervezési ciklusában elérhetővé váltak a
Strukturális- és Kohéziós Alapok pénzügyi forrásai, amelyek az európai gazdasági, társadalmi kohézió erősítésének és a regionális különbségek csökkentésének legfontosabb közösségi eszközei. Az új tervezési ciklussal összhangban került elindításra az EU 7. Kutatás-fejlesztési keretprogramja, valamint 2006. évben életbe lépett a „Kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere” (2006/C
323/01).
Országos szintű változások
A 2003. évi XC. Törvény létrehozta a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot,
(Alap) melynek rendeltetése a magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzése a
hazai és a külföldi kutatási eredmények gazdasági hasznosításának előmozdítása, az innováció infrastruktúrájának és szolgáltató tevékenységének fejlesztése. Az Alap kezelését és
felhasználását a 133/2004 (IV.29.) Korm. rendelet szabályozza.
Érvénybe lépett a 2004. évi CXXXIV. Törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról. A törvény célja, hogy a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció révén segítse a magyar gazdaság fenntartható fejlődését, a vállalkozások versenyképességének növekedését és a régiókban folyó kutatás-fejlesztés és innováció fejlődését. A törvény
rögzíti, hogy a magyar kormány középtávú tudomány-, technológia-, és innovációs stratégiájának megvalósítását a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) koordinálja.
Az NKTH által kidolgozott regionális innovációs stratégia alapján 2004-ben elkezdődött a regionális innovációs szervezeti rendszer létrehozása, azaz az NKTH minden régióban egy pályázati kiírás keretében kezdeményezte a Regionális Innovációs Ügynökségek
megalakítását.
A Kormány 2007. áprilisában elfogadta, és az 1023/2007 (IV.5) Korm. határozatban
rögzítette a „Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiáját” (TTI stratégia), amely az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK), a Nemzeti
Akcióprogram (NAP), valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) célkitűzéseivel összhangban rögzíti országos szinten a stratégiai feladatokat.
A Kormány annak érdekében, hogy elősegítse a stratégia megvalósulását, ezzel erősítse
Magyarország tudáson és a tudás hasznosításán alapuló versenyképességét az 1066/2007
(VIII.29.) Korm. határozattal elfogadta a TTI stratégia végrehajtására szolgáló, a 20072010 időszakra vonatkozó intézkedési tervet.
A tudomány-, technológia és innováció-politika megnevezés is jelzi a tudomány és technológia fogalmi különválását, mely fogalmi értelmezésben a technológia egy módszertant
takar, amelynek feladata a „tiszta” tudományos eredmények átültetése a gyakorlatba oly
módon, hogy a tudományos eredményekből minél gyorsabban, minél nagyobb biztonsággal, tetszőleges darabszámban és kiváló minőségben termék, majd árú keletkezzék. A
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Stratégia fogalomrendszerében a technológia fogalmát a fentieknek megfelelően értelmezzük.
A hivatkozott közösségi keretrendszerrel összhangban jelent meg a 146/2007 (VI.26)
Korm. rendelet, amely „a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól” rendelkezik.
Regionális szintű változások
A regionális innovációs stratégiában megfogalmazottakkal összhangban 2004. év végén az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács munkabizottságaként létrejött
az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács. Az Innovációs Tanács 21 főből
áll, melybe a Felsőoktatási Intézmények, a Megyei Kamarák, a nagyvállalati- és kis- és
középvállalati kör, az NKTH, Innovációs Szövetség, és az MTA RKK Miskolci Osztálya
képviselteti magát delegáltjain keresztül. 2007. decemberétől a Tanács munkaüléseinek állandó meghívottja az MTA Miskolci Területi Bizottság (MAB) elnöke is. A MAB és
munkaszervezetei meghatározó szerepet játszanak a régió tudományos életében, koncentrálva azt a szellemi tőkét, amelynek kihasználása a régió érdeke. A Stratégia megvalósítása, továbbfejlesztése során fokozottabban kell a MAB szakértői kollektíváját bevonni a
tervezés és megvalósítás folyamatába.
A régióban (összhangban az NKTH kezdeményezésével) 2005. januárban megalakult
az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség. Az Innovációs Ügynökséget
az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által vezetett konzorcium
működtette, melynek tagjai a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, a Miskolci
Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, az INNOCENTER Innovációs
Központ Kht. valamint az INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Kht.
A pályázati feltételrendszereknek megfelelően a konzorciális partnerek nem önálló
szervezetként, hanem az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
szervezetén belül elkülönült formában hozták létre az Észak-Magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökséget, amely egyben a Regionális Innovációs Tanács munkaszervezete
is. Az Innovációs Ügynökség 2005. januárjától kezdte meg tevékenységét, a konzorciális
partnereivel együtt fő feladatának tekintve a régió felzárkóztatását, a régió gazdaságának
és versenyképességének a kutatás-fejlesztésen és innováción alapuló fejlesztését, a régió
innovációs folyamataiban résztvevő szereplők hálózati együttműködésének elősegítését, a
pályázati források jobb elérését, és hatékonyabb felhasználását, az innovációt ösztönző,
segítő környezet megteremtését. A program 2007. december 31.-vel lezárult. A régió
szempontjából azonban a döntéshozók fontosnak ítélték meg az elért eredmények folyamatos továbbvitelét, ezért 2007. december 24.-én döntően a korábbi konzorciumi tagokra
építve, a Regionális Fejlesztési Tanács többségi tulajdonlása mellett létrehozásra került a
NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú
kft. amely jogi értelemben nem, de a tevékenységek folyamatosságának biztosíthatósága
szempontjából szakmai utódszervezet a korábbi Innovációs Ügynökségnek. A társaság tulajdonosi körében képviselteti magát a három megyei Kereskedelmi és Iparkamara, háttérszervezetein keresztül a Miskolci Egyetem, az Eszterházy Károly Főiskola, a Károly Róbert Főiskola, a korábban is konzorciumi tag INNOCENTER Kht, valamint a Miskolc
Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. illetve a salgótarjáni székhelyű KRF KözépMagyarországi regionális Fejlesztési Zrt. A kialakított struktúrát az 1. ábra mutatja.
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1. ábra: Innovációs Ügynökség szervezeti helye
Az Új társaság létrejöttével és pozícionálásával hosszabb távra kialakult az az intézményi háttér, amely a Stratégia megvalósításában, továbbfejlesztésében meghatározó szerepet játszik, összefogva és működtetve a regionális innovációban érintett és meghatározó
szerepet játszó intézmények hálózati együttműködését. A Regionális Innovációs Tanácson, valamint meghatározó tulajdonosán a Regionális Fejlesztési Tanácson keresztül részese azoknak a döntés-előkészítési, döntési folyamatoknak, amelyek a gazdaságfejlesztést, innovációt meghatározzák.
A törvényben rögzített kötelezettségnek megfelelően az NKTH az Innovációs Ügynökségekkel együttesen elindította a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 25%-ára
vonatkozóan, a költségvetési törvényben a régiók döntési hatáskörébe utalt pályázati rendszer kidolgozását. Ennek keretében indult el 2005-től az INNOCSEKK, és a BAROSS pályázati rendszer.
Elindult a régió tervezésért felelős szakmai szervezeteinek összefogásával a Régió 20072013 időszakot felölelő Operatív Programjának összeállítása, ágazati, társadalmi egyeztetése. A folyamat lezárásaként 2007. évben az Európai Közösségek Bizottsága 2007. július
31.-én elfogadta az Észak-Magyarországi Régió Operatív Programját (CCI: 2007 HU 16 1
PO 006), megnyitva a lehetőséget a finanszírozási és pályázati rendszerek kialakítása
előtt.
A fenti változások jól szemléltetik az elmúlt három évnek az innováció területén végbement változásait, amelyek alapjaiban érintették a regionális rendszer elemeit, működését. Ezek a változások a 2004. évben életbe lépett Regionális Innovációs Stratégia egyes
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elemeit túlhaladottakká tették, ennek következtében szükségszerűen merült fel a Stratégiának a megváltozott környezeti tényezőkhöz való igazítása. Természetesen a korábbi stratégia azon elemei, amelyeket ezek a változások nem érintettek, jelenleg is aktuálisak, és az
időközben elvégzett felmérések is alátámasztanak, változatlanok maradtak.
2.2. Elméleti háttér

A hazai és a nemzetközi szakirodalom, mint azt az évről-évre megjelenő publikációk növekvő száma is igazolja, egyre nagyobb figyelmet fordít az innováció szubnacionális szintű összefüggéseinek és hatásainak vizsgálatára. Az érdeklődés érthető: a helyi gazdaság
teljesítményét és versenyképességét determináló indikátorokban az innovációnak kiemelt
fontosságú szerepe van (EC [2001], EC [2002], EC [2005]).
A regionális gazdaságtani szakirodalom a térségi innováció tárgyalása során kapcsolatosan kiemeli, hogy:
b) Az innováció alapvetően mikrogazdasági kategória (EC [1995]). Ugyanakkor utal arra, hogy adott vállalkozás innovációs teljesítménye, ill. annak eredményessége mégsem
kizárólag a vállalat endogén adottságainak függvénye, hanem a belső és külső tényezők
(pl.: az állami szerepvállalás formája és mértéke, stb.) együttes hatásának következménye
(Brugger [1989]).
Adott település, ill. térség gazdasági fejlődése és innovációs potenciálja között szignifikáns összefüggés van; az innovatívabb térségek teljesítménye nagyobb, mint az innováció
hiányosoké (Weibert [1999]). Fordítva is igaz: a relatíve magasabb költséggel működtethető telephelyek csak akkor lehetnek versenyképesek, ha magas innovációs hányadú termékeket/szolgáltatásokat
tudnak
kifejleszteni,
ill.
a
piacra
bevezetni
(Clar/Corkapis/Landabaso [2001]).
Nem véletlen, hogy az elmúlt két évtizedekben az Európai Unió (nem kis mértékben, világgazdasági versenyképességének csökkenése miatt) újraértékelte innovációs politikáját.
Új célok megfogalmazása mellett, új eszközök és módszerek jelentek meg, amelyek az un.
„európai innovációs klíma” javítását hivatottak elősegíteni (EC [2001], EC [2002]). Ennek
új eleme többek között, hogy a regionális (szubnacionális) szint kiemelt feladata a helyi
adottságokkal konform regionális kutatási- és technológiapolitika alakítása, fejlesztése,
ami szervesen kapcsolódik az Európai Unió decentralizációs törekvéseihez. Azaz egyértelművé vált az a felismerés, hogy szükség van a központi elképzelések transzmissziójára,
területi szintű megjelenítésére, a területi innovációs folyamatok generálásában való közreműködésben.
b) A regionális versenypozíciók erősítése nem képzelhető el a térségi innovációs klíma
tudatos befolyásolása, a jövő formálását szolgáló regionális innovációs stratégiák kidolgozása, gördülő jellegű karbantartása, a térségi szereplők együttműködésének ösztönzése
nélkül (Frascatti Manual [1993]). Másrészt az adott térség innovációs képessége nemzetgazdasági beavatkozásokon túl a rezidens vállalatok mikrogazdasági- és telephelyi adottságainak változtatásával befolyásolható (Krätzschmar [1995]; Bohle [1988]; Nuhn/Sinz
[1988]).
c) A területi diszparitások kialakulásában meghatározó szerepe van az innovációs teljesítménynek; periférikus helyzetek felszámolása az innováció abszorpciós képesség nélkül
aligha érhető el (Evers/Brenck, [1992], Weibert [1999]).
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A szakirodalom különbséget tesz az innováció input (pl.: innovációreleváns vállalati funkciók hiánya, K+F orientált ágazatok hiánya, stb.), másrészt output (pl.: termék- és
folyamatinnovációs eredmények hiánya) miatt kialakuló területi különbségek között
(Weibert [1999], Tödtling [1990]).
d) Az intraregionális gazdasági fejlődés és növekedés ösztönzésében egyre lényegesebbé
válik a régiók innovációs képességének mérése és értékelése, mivel a fejlesztési politika
és stratégia sikere nagymértékben az egyes régiók erőforrásainak területi elhelyezkedésétől függ (Pfirrmann [1991], Braczyk/Cooke/Heidenreich [1998], Kocziszky [2004]).
A fejlett országok tudatos innovációspolitikai törekvéseitől a magyar gyakorlat sajnálatos
módon elmarad. A hazai gondok többé-kevésbé ismertek (lásd pl.: Szentes [2202];
Mosoniné, Tolnai, Orisek [2004]; Szitainé Kosai Á. [2002]:
 nincs hosszú távú, következetes nemzeti innovációs politikánk;
 összehangolatlanok a regionális gazdasági- és innováció fejlesztési (már ahol ez
utóbbival rendelkeznek) elképzelések;
 a hazai K+F ráfordítások elmaradnak a fejlett európai országokétól, ami azért
gond, mert a tudásalapú, innovatív társadalom építéséhez (amit politikusaink előszeretettel hangoztatnak) jelentős forrásokra van szükség;
 a hazai K + F statisztikák hiányosak (a beszámolásra kötelezettek körének számbavétele pontatlan, a fogalmak értelmezése körül nehézségek vannak, az adatszolgáltatási fegyelmezetlenség és pontatlanság megkérdőjelezi az adatok megbízhatóságát) és nincsenek összhangban a nemzetközi statisztikákkal;
 a potenciális innovátorok között az együttműködés esetleges, esetenként ellenérdekeltségük nagyobb, mint együttműködési készségük;
 a területi szintű innovációs potenciál mérése, monitorizálása megoldatlan;
 a regionális innovációs stratégiák beépülése a helyi gazdaságfejlesztés elképzelésekbe parciális;
 a hazai vállalkozások K+F kapacitása 1989 után visszafejlődött, stb.
Ezzel szemben az Európai Unióban egyrészt megtörtént a hagyományos kutatási- és technológiapolitika újraértékelése (Autio [1998], Braczy [1998], Cook [2002]); amelynek
eredményeként módosult a célrendszer, fejlődött a tervezés és monitorizálás módszertana,
átalakult az innovációs politika megvalósulását támogató intézményrendszer és bővültek a
forráshoz jutás feltételei. Másrészt az elmúlt két évtizedben teljesebbé vált az innováció
értelmezése; az innováció ma már tágabb fogalom: az újdonság befogadás, újdonság teremtés és piaci bevezetésének komplex folyamata (EC [1995]).
Az Európai Unió tervezési folyamatainak középpontjába is a 90-es évektől kezdődően
egyre inkább a versenyképesség került, amely megfelelő válasznak látszott az USA, Japán, Kína, és India gazdasági kihívásaira. „A versenyképesség nehezen definiálható gyűjtőfogalom, lényegében a piaci versengésre való hajlamot, készséget jelenti, a piaci versenyben való pozíciószerzés és tartós helytállás képességét, amit elsősorban az üzleti sikeresség, a piaci részesedés és a jövedelmezőség növelése jelez.” (Lengyel, 2000). A versenyképesség különböző szinteken (országok, régiók, vállalatok) értelmezhető, amely
szintek természetszerűleg, egymással szoros kapcsolatban állnak, hatásuk kölcsönös.
„A globális gazdaságban gyakran erősen lokálisak a tartós vállalati versenyelőnyök, amelyek a magasan specializált szakértelem és tudás, az intézmények, a versenytársak és az
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igényes vásárlók földrajzi koncentrációjából származnak az ország egy adott részén vagy
egy régióban. A földrajzi, kulturális és intézményi feltételek (térbeli) sűrűsödése elősegíti
az egyedi hozzáférést (elérhetőséget), a speciális kapcsolatokat, a jobb informálódást, az
erőteljes motivációkat és egyéb, a termelékenységi szint és növelése szempontjából előnyöket nyújtó lehetőségeket, amelyek a távolság miatt csak helyben használhatók ki.”
Porter, 1998.
A régiók, térségek és városok versenyképességének tényezőit Lengyel Imre (2000) dolgozta ki, és foglalta össze piramis modelljében. A meghatározó tényezők közül a kutatásfejlesztés és az innovációs kultúra emelhető ki. Az innovációk, az új technológia gyors
bevezetése versenyelőnyt jelent. Az innovációk érkezhetnek régión kívülről (technológia
transzfer) is, de a régió versenyképességét döntően a régióbeli eredményes K+F tevékenység, az innovációk létrehozása és széles körű, gyors elterjesztése segíti elő. A versenyképesség javításához alapvető a kutatás, innováció, oktatás és szakképzés egyidejű fejlesztése, a tudományos és technológiai tudás elterjedése és megjelenése a régióban működő vállalkozások versenyelőnyeiben (Kocziszky [2004]).
A sikeres régiókban sok szabadalom születik, kiterjedt innovációs tevékenységek folynak,
és hatékony az innovációk terjedése, diffúziója. Csak kevés vállalt képes csúcstechnológiai K+F tevékenység végzésére, a többség viszont sikeres lehet hagyományos ágazatokban
az új technológiák alkalmazásával, gyors adaptálásával is. Az innovációs kultúra és készség szükséges ahhoz, hogy bármilyen műszaki, üzleti, környezeti stb. változásra a régió
megfelelő adaptációs stratégiával válaszolhasson, képes legyen az innovációs kihívásokat
a maga javára fordítani. Az innovációs képesség nemcsak kutató- és fejlesztőintézeti,
egyetemi, hanem főleg vállalati teljesítőképességet jelent, felkészült, innovatív kis- és közepes vállalkozásokat az új piaci szektorokban, fellendülő üzletágakban.
A szakértők ma is egyetértenek J. Schumpeterrel abban, hogy a tudás, valamint a gyors
alkalmazkodás gazdasági szerepe felértékelődött, a műszaki fejlődés, az innováció mind a
vállalati versenyképességnek, mind a nemzetgazdasági dinamizmusnak is fő forrásává
vált. Az innováció fogalma az évtized elején a vállalti innováció jelenségének és fogalmának meghatározása a gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve kibővült. Az innovációhoz kapcsolódó modellek és keretfeltételek elemzését - a tudás létrehozásának, hasznosításának és diffúziójának a gazdasági növekedésre, gyakorolt hatásait figyelembe véve – az
elmúlt évtizedben elvégezték. A folyamat egyes állomásait jól tükrözik az Oslo kézikönyv
1992. évi első kiadását követő változások, amelynek legutolsó állomása az OECD és az
Európai Bizottság (Eurostat) közös égisze alatt előkészített harmadik kiadása, amelyben
30 ország szakértői vettek részt. A harmadik kiadás legfőbb változása az innováció fogalmának szélesebb körű definiálása, amely a korábban rögzített termék- és eljárás innováción túl definiálja és felöleli a marketing- és szervezési-szervezeti innovációt is. Ez lényeges
jelzés az innováció-politika számára is. A kézikönyv az innovációt az alábbiaknak megfelelően definiálja:
Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (árú vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új
marketing módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban.
Az innováció fogalmi rendszerét tekintve jelen stratégia keretében elfogadtuk és átvettük
az Oslo kézikönyvben használt innováció-definíciót, amely esetében további részletezésre
került a termék-, eljárás-, marketing-, szervezési-szervezeti innováció definíciója.
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Az innováció kérdéskörének további alapvető fogalma a termelési módszerekre vonatkozó
ismereteket tartalmazó (technológiai) tudás, valamint tudásbázis. Az ismeretrendszert, a
tudásbázist a gazdaságok fejlettségét meghatározó legfontosabb tényezőnek tekinthetjük.
(Szintay, 2006) A gazdaságot előre vivő innovációs folyamatoknak gyakran az új ismeretek keletkezésénél is fontosabb mozzanata az innovációhoz szükséges tudás terjedése
(knowledge diffusion), ami azt jelenti, hogy a termelés nagyszámú résztvevője fogadjon
be és alkalmazzon új módszereket, azaz tudást. A „láncszem modell” koncepcióját követve a termékötleteknek a piaci vagy egyéb hatásokra, piackutatási eredmények alapján születnek, a terméktervek is a piaci igényekre épülve kerülnek kialakításra, ennek megfelelően a kísérleti gyártás tesztelése is a piacon történik. Kutatási tevékenységet akkor, és abban a fázisban célszerű indítani, amikor és ahol ez szükségessé válik. Mindez összekapcsolódik a fejlesztési célú szoros partnerkapcsolatok és integrált rendszerek kialakításának
szükségességével.
Az egyes régiók innovációs helyterének mérésére kidolgozott mutatószámrendszer az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) 1995-be kialakított és egységes szerkezetbe foglalt regionális kutatási és fejlesztési, valamint innovációs potenciálmérési metodikához kapcsolódik. Ez négy tényezőcsoportot vizsgál az intézményi hátteret, a humán feltételeket, a telephelyi tényezőket és a gazdasági klímát. Az Észak-Magyarországi Régió
tekintetében 2004. évben ezen mérési metodika alapján meghatározásra került a régió innovációs potenciálja.
Az Európai Unió politikája által is kiemelten kezelt, az innováció fokozására és az innovációt ösztönző programok megvalósítására irányuló erőfeszítések abból a megfontolásból
válnak kiemelten fontossá, mivel a programok megvalósítása érezhetően hozzájárulhat a
hátrányos helyzetű térségek fejlődéséhez. (Grosz-Rechnitzer 2005) „Az innováció fokozására irányuló regionális stratégia készítésének folyamata ugyanakkor azt jelenti, hogy az
együttműködést stabil intézményi keretek közé kell integrálni, amely ösztönzi a kapcsolatok kialakulását, a partnerkeresést, tisztázza az állami, igazgatási feladatokat és a vállalkozás számára elérhetővé tesz bizonyos forrásokat a közös projektekben való együttműködés
előmozdítására”. Ezért is helyeződik különös hangsúly az Innovációs Tanács, valamint az
Innovációs Ügynökség munkájára, amely szervezetek - mint döntéshozók és döntéselőkészítők - regionális aspektusból tudják összefogni a fentebb említett feladatokat.
A regionális innovációs stratégiák kialakításának indokait a három csoportra oszthatjuk.
Az alapvető indok az, hogy az innováció és a technológiai változások meghatározóak egy
régió, és térség gazdasági fejlődése szempontjából. Másrészt az innovációk a különböző
térségekben más és más módon valósulnak meg, jelentősen függnek a régió adottságaitól,
a területén megtalálható vállalkozások jellemzőitől, a kialakult iparszerkezettől, valamint
egyéb tényezőktől. Harmadrészt az innováció formális és informális tudáson, szabványokon, intézményeken és vállalkozásokon nyugszik, vagyis térség-specifikus. Az indokrendszer és a térség-specifikus faktorok eltérése alapján a regionális innovációs stratégiát minden régióra külön-külön kívánatos kidolgozni.
Esetünkben a régió fogalom alatt értelmezhető a statisztikai régió fogalma is, mint az
Észak-magyarországi Régió, de értelmezhető annak a gazdasági-társadalmi szempontok
alapján körülhatárolható térségnek a fogalmára is, amely valamely vizsgálati terület oldaláról, belső kapcsolatrendszerét, összefüggéseit tekintve egységes képet mutat, különbözve más régióktól. Ebben az értelemben határozható meg az Észak-magyarországi, vala18
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mint Kassai régió együttese, amely történelmi, iparszerkezeti hagyományokat tekintve egy
gazdasági térségnek is tekinthető megalapozva a közös innovációs stratégia kidolgozását.
A regionális innovációs stratégia viszonyát a kapcsolódó fejlesztési tervekhez és elképzelésekhez a 2. ábra szemlélteti.
Az Európai Uniós és hazai országos fejlesztési dokumentumok, ágazati-, tudománypolitikai stratégiák

Észak-Magyarországi Régió fejlesztési stratégiája (2007-2013)

Észak-Magyarországi Régió operatív innovációs programja

ÉszakMagyarországi
Régió Operatív
Programja
(2007-2013)

Érintett szereplők (profit, nonprofit szervezetek)

2. ábra: Regionális innovációs programok helye a stratégia rendszerében
A Regionális Innovációs Stratégiák (RIS) módszertani háttere 1991-ben készült el első
változata, amit a szakmai szervezetek folyamatosan finomítottak, részletei kidolgozottakká vált.. (RIS Methodological Guide.) Az Európai Bizottság 1993 óta pénzeszközöket különített el a Strukturális Alapokból a regionális kutatási és technológiai fejlesztési stratégiák kidolgozására, melyre a régiók több alkalommal nyújthatták be pályázataikat (19941996; 1997-1999; 1998-2000; 2005-2008). A RIS kidolgozása egy olyan folyamat, amely
összes kutatás- és technológiafejlesztésben érdekelt szereplőt összefogja, alapos helyzetelemzésre és felmérésre épül, a stratégia kialakításához vezető lépéseknek pedig az érdekeltek között létrejövő konszenzuson kell alapulnia. A stratégia célkitűzéseivel összhangban lévő megvalósítandó programoknak valós keresleti tényezőkön kell alapulniuk, szoros
együttműködést kell megvalósítaniuk a kutatási, az állami és a magánszféra között, illetve
a regionális innováció folyamatába integrálják a tudományos alrendszereket is.
Iparpolitikai aspektusból szemlélve a régió nem más, mint a gazdasági szereplők speciális,
aktív hálózata, amelyben a résztvevők igen közeli, intenzív és egymás támogatására kon19
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centráló együttműködést valósítanak meg. A hálózat központi magja egy, vagy több zárt
szakmakultúrát képező termelő vállalat, az azt körbevevő beszállítókkal, pénzügyi, tanácsadó szolgáltatást biztosító intézményekkel, K+F mozzanatokat megtestesítő állami és
magán laboratóriumokkal.
A hálók működtetésében központi szerepe van a regionális kormányzati vezetőknek, akik
tervszerűen támogathatják azt a tanulási folyamatot, amelynek eredményeként a regionális
hálózati szerveződések létrejönnek. A technológia transzfer és az információk diffúziója
nem eredményes az internacionális és a nemzeti keretek között, ha nem jönnek létre a
végső elosztást biztosító, célba irányító helyi csatornák.
Ezen törekvések kiteljesítésére szerveződtek meg az ún. Knowledge Creation Fields-ek
(KCF), - más néven innovatív régiók - amelyek céltudatosan a diffúzió támogatására, a
nemzetközi technológia transzfer intenzifikálására és a kapcsolódó tanulási folyamatok
befogadására alkalmas fejlesztési politikát, infrastruktúrát és intézményhálózatot fejlesztettek ki. Ilyenek ma a németországi Baden-Württenberg tartomány, a portugál Centrorégio, az olasz Toscana, az osztrák Stájer-föld, az írországi kikötővárosok.
A nemzetközi tapasztalatok szerint tíz fontos tényező van, amely lehetővé teszi az innovatív régió megteremtését és a nemzetközi technológia transzferekbe való intenzív bekapcsolását:
 Koncentrálás a világpiac igényeire, a technológiák kiválasztásakor nem a helyi
igényeknek való megfelelés a döntő, hanem az export
 Nemzetközi kereskedelmi forgalomba való bekapcsolódás lehetőségének megteremtése.
 Törekvés az integrációra helyi, nacionális és internacionális partnerekkel való hálózatépítés révén.
 Erős kooperáció, koncentrálás a saját kompetencia erősítésére. A projekt szerveződések keretei között a kis- és közepes vállalkozások növekedésére nagyobb az
esély, mint az elszigetelt tevékenykedésben.
 A tudásbázis szisztematikus erősítése, bővítése. Nyitottság az újdonság befogadására.
 Jövőkép megrajzolása, a távlati lehetőség számbavételével és az előrelátó felkészüléssel egybekötve.
 Folyamatos tanulás mind szervezeti, mind egyéni szinten. Kapcsolatépítés a tudásforrásokkal.
 A tudás transzferbe való bekapcsolódás lehetőségeinek keresése nem csak befogadóként, hanem átadóként is.
 Támogató helyi innovációs intézményhálózat.
 Az új vállalkozások létrejöttének gerjesztése.
 Monitoring rendszerek kiépítése a környezeti változások előrejelzésére.
A tudáscentrumok a globalizálódó és lokalizálódó gazdaság ill. társadalom új típusú innovációs intézményei. Kialakításuk és működésük a klasszikus lineáris innovációs modellre
épülő korábbi intézmény típusokhoz képest jellemző eltéréseket mutat.
Az innovációs modell középpontjába a tudástermelés, tudásátadás, tudáshasznosítás problémái kerültek. Ezen belül is kiemelt kérdések:
- a tudás-előnyök kiaknázási lehetőségei,
- a tudás-kiegyenlítődés dinamikája,
20
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- a tudásmegosztás módszerei,
- a tanulási folyamatok támogatása.
Az innovációs intézmények új feladatai a fentiekhez igazodva:
- a tudásbázis létrehozása, aktualizálása,
- a tudásbázis intenzív és hatékony használati lehetőségeinek biztosítása,
- a tudásbázis elérhetőségének biztosítása.
A tudás elosztás fő területei:
- A tudástermelés szereplői közötti megosztás (megértési–kodifikációs probléma).
- A tudás termelők és a felhasználók közötti megosztás (transzfer probléma).
- Az ismeretek többszöri felhasználásának biztosítása (tanulási probléma).
- Az ismeretek térbeni elosztásának biztosítása (centrum–decentrum probléma).
- Az ismeretek egyenletes elosztásának biztosítása (diffúziós probléma).
A tudás elosztás intézményei ennek megfelelően magas szintű információs technológiára
épülő szervezetek, illetve ezek formális és virtuális hálózatai. Ilyenek az állami és magánforrásokból egyaránt kinövő:
- információs technológiát adó szolgáltatók,
- hálózati rendszer szolgáltatásokat adók,
- hálózati tartalom szolgáltatásokat biztosítók,
- hálózati kereső rendszereket működtetők,
- rendszeres információs szelektumokat szolgáltatók,
- levelező és kommunikáló csoportokat támogató üzemeltetők.
A tudáscentrumok a befogadó környezet innovációs alapintézményeihez kapcsolódva fejtik ki hatásukat és befolyásolják azok tradicionálistól eltérő továbbfejlődését.
A regionális innovációs rendszerek struktúrái és a regionális tudáscentrumok hálózatépítési lehetőségei tehát szoros kölcsönkapcsolatba állnak. A tudáscentrumok fontos szerepet
töltenek be a világot átszövő hálózati rendszerek /együttműködési hálók, stratégiai szövetségek, szolgáltató hálózatok, K+F hálózatok, stb./ szervezésében, létrehozásában és működtetésében.
A hálózatosodás a fejlődés új formájának tekinthető. A hálózatok létrejöttében döntő
mozzanat a piaci verseny kiszélesedése, amelyben az iparágak, illetve a régiók közötti
verseny is kiéleződötté vált. Ebben a helyzetben a középvállalkozások, a nemzetközi társaságok, a kutató-fejlesztő állami és magán laboratóriumok egyaránt rákényszerültek a
kooperatív stratégiák alkalmazására (ún. prekompetitív együttműködés). Ezekben a magán
kezdeményezések mellett kohéziós hatást váltottak ki a kormányzati szintű kooperációs
projektek.
Napjainkban a kooperáció túllép a K+F és a termelés – értékesítés mozzanatain, egyre inkább kibővül az oktatás – továbbképzés projekt specifikus fázisaival is, ami a szakemberek még szélesebb körében kelti fel az együttműködési szándékokat.
Ez a bővítési irányzat is jelzi, hogy a gyakorlat kezdi túlhaladni az egyszerű lineáris innovációs modellre épülő transzfer-mechanizmusokat és a hálózatok már a direkt szinergikus
hatások kiváltását célozzák meg.
A különböző orientációjú tudáscentrumok összességében az alábbi területeken (általában
hangsúlyozott prioritások szerint) váltanak ki kedvező hatásokat:
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a) Szellemi tőke koncentrálása:
Térben és időben létrejön az a szellemi tőke-koncentráció, amelyek az innovációs folyamat sokszor egymástól elszakadó tevékenységei közötti információs – érdekeltségi kapcsolatokat helyre állítják.
Bizonyíthatóan csökkentik a K+F bizonytalanságait, kockázatait. Mozgásteret adnak a
más közegben elutasításra kerülő egyéni kezdeményezéseket. Partneri, szövetségesi viszonyt alakítanak ki különböző, ritkán találkozó szakmakultúrák között.
b) Koncentrálják a releváns információkat:
A nyitott információáramlás szellemi és infrastrukturális kereteinek biztosításával kapcsolatot találnak az innovációs folyamat elkülönült szereplői között.
Sok esetben a szelektálás költséges, időigényes és ismeretigényes feladatait specialistáik
révén átvállalják, ezzel a tudásszerzés gyors és biztos módját kínálják fel a „laikus” partnerek számára.
c) Eszközkoncentráció:
A kor színvonalának megfelelő műszaki, informatikai és szolgáltatási infrastruktúrát teremtenek meg, olyanok számára is, akik beruházási források hiányába ezek nélkülözésére
kényszerülnének.
d) Szolgáltatások koncentrálása:
A szolgáltatások köre a technikai jellegtől a komplex vezetési tanácsadásig terjedhet. Alternatív használati lehetőséget kínálnak. Ezek elsősorban a kezdő, illetve a kisvállalkozások számára jelentenek biztos szakmai hátteret.
e) Lehetőséget biztosítanak háttéripari tevékenységre:
A K+F mozzanatokon túl a termelés gyors elindításának induló feltételeit biztosítják.
f) Kedvező személyes kapcsolatépítési légkört hoznak létre:
A közvetlen, személyes kontaktusok pszichikus klímát javító hatását érvényesíthetjük.
g) Növelik a gazdasági hatékonyságot:
A gazdasági hatékonyság javulásának fő elemei:
- kritikus K+F és beruházási tőkeszükséglet csökkentése,
- eszközök közös használata miatti jobb kapacitáskihasználás,
- gyors felfutás,
- pénzügyi kedvezmények,
- közös szolgáltatások alacsonyabb fajlagos költségigénye.
h) Vállalkozói kedv élénkítése:
A kedvező feltételek és a bemutatható sikeres példák segítik a bátrabb vállalkozói döntéshozatalt. A felajánlható kedvezményeket pedig az indulási korlátok mérsékelhetik
i) Foglalkoztatási helyzet javítása:
Elsősorban a végső termelési fázisokban jelenik meg a széleskörű munkaerőigény.
Nem elhanyagolható azonban az a minőségi tényező sem, amely a „kvalifikált elit” regionális megkötésében jelentkezik.
j)

Növelik a régiók vonzerejét:
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Az intézmények környezetében létrejövő másodlagos hálózatok révén vonzzák az új helyet kereső vállalkozásokat.
2.3. Tervezési keretek, alkalmazott módszertan (RIS)

Az innovációs stratégiák kidolgozására az elmúlt évek során az Európai Unió szakmai
szervezetei ajánlásokat és metodikai hátteret dolgoztak ki, („RIS/RITTS Guide” kiadvány). Az egységes szempontrendszer azonban nem minden esetben fedi le a régiók igényeit és lehetőségeit, ezért a magyar régiók esetében azoktól bizonyos mértékben eltérő
módszereket kell követni (a korábban kidolgozásra került RIS stratégiákat is így dolgozták
ki). Lényegi eltérést nem, de részkérdésekben más utat igényelt a NORRIS projekt sajátossága miatt, tekintettel arra, hogy itt két ország érintett régiójának együttes munkájáról
beszélhetünk. Az egységes metodikán alapuló projekt végrehajtása során hat kiemelt területre kell koncentrálni, amelyek szoros összefüggésben vannak a stratégia kidolgozásának
főbb lépéseivel is (3. ábra):
I. Egyetértés az innováció helyzetéről a régióban.
II. A régióban működő vállalkozások innovációs igényeinek elemzése.
III. A fontosabb technológiai és ipari trendek megismerése, a régióra vonatkozó
hatásainak előrejelzése.
IV.Az innováció támogatási rendszerének elemzése.
V. A stratégia megfogalmazása.
VI.Monitoring és értékelési rendszer.

Konszenzusépítés a régió innovációs
helyzetére vonatkozóan

Innovációs potenciál felmérése
- primer források
- szekunder források

Helyzetkép pozícionálás

SWOT elemzés
Fontosabb
nemzetközi és
hazai trendek

Célrendszer összeállítása

Stratégia (RIS) és programok
megfogalmazása, hatásvizsgálat

Monitoring

3. ábra: RIS összeállításának logikai folyamata
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Az összehasonlíthatóság és a következtetések megalapozottsága érdekében az egyes fázisoknak megfelelő tevékenységek és felmérések az Észak-magyarországi, valamint a Kassai régióban párhuzamosan folytak, amit a kidolgozó szervezetek munkamegbeszéléseken
egyeztettek (1. táblázat). Ez a párhuzamosság az Észak-Magyarországi régió számára
kényszerűségből egy lassúbb előrehaladást eredményezett, mert a regionális tervezési folyamatok előrehaladottsága miatt több tekintetben megelőztük a másik régió előkészületi
tevékenységét, a párhuzamosság biztosítása miatt azonban ezekben az esetekben is be kellett várni a feladatelemek közös lezárását.
1. táblázat: Stratégiakészítés fontosabb lépései
#

1

2

3

4

5

6
7

Munkafázis

Projekt konzorcium létrehozása, munkaprogram és –
módszertan megalkotása;
konszenzusépítés a régiók
innovációs helyzetére vonatkozóan
Kommunikációs stratégia
létrehozása, előzetes tanulmányok a régiók K+F+I
helyzetéről, az innovációs
elemzés eszközrendszerének összeállítása
Másodlagos, szektorális régióelemzések elkészítése,
„európai legjobb gyakorlat”
azonosítása, kapcsolódó
uniós, nemzeti és régiós
dokumentumok áttekintése
Innovációs kereslet és kínálat felmérése a régiókban,
beérkezett adatok feldolgozása, összehasonlító vizsgálat elkészítése
KKV fókuszcsoportok létrehozása, pilóta projektek
előkészítése
Stratégiák kidolgozása,
konszenzusépítés a stratégiák tartalmára vonatkozóan,
társadalmasítás
Projekt zárása, stratégiák
társadalmasítása

Időintervallum

Eredmény

2005. június szeptember

Projekt Management Unit
és az irányító bizottságok
megalkotása (workshopok,
konferenciák)

2005. október –
2006. május

Kommunikációs eszközök,
regionális tanulmányok
(technológiai SWOT),
kérdőívek és mélyinterjúk

2006. június - augusztus

Tanulmány a régió gazdasági szerkezetéről, helyzetéről, európai uniós tapasztalatok jegyzéke, vonatkozó-kapcsolódó dokumentumok listája

2006. szeptember –
2007. április

Kitöltött kérdőívek és
mélyinterjúk jegyzéke, statisztikai (SPSS) elemzések

2007. május - augusztus

Fókuszcsoport jegyzőkönyvek

2007. szeptember –
2007. december

Regionális és
interregionális stratégia,
workshopok jegyzőkönyve

2008. január

Zárókonferencia
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A fenti logikai lépéseknek megfelelő sorrend szerint haladva az első fázis a régió innovációs helyzetének állapotfelmérése, és következtetések levonása. Ahhoz, hogy a régióban
kulcsszerepet játszó érintettek, akik ma már nem feltétlenül azonosak a 2003-2004 időszak tervezési folyamataiban résztvevőkkel, megértsék és elfogadják a RIS kidolgozásának fontosságát, ismertetni kell velük a projekt célját, a kidolgozásának menetét. Tudatosítani kell a RIS jelentőségét, tartalmát, annak részletkérdéseit.
A projekt eredményes megvalósításának egyik kulcsa a régió tudományos életének, felsőoktatási intézményeinek, az állami szervezetek, ügynökségek képviselőiből és a gazdaság
reprezentánsaiból álló irányító bizottság felállítása, a bizottság munkájához az innováció
ösztönzésében és gyakorlati megvalósításában kiemelkedő szerepet betöltő szakemberek
megnyerése és felkérése. A tervezés során az Irányító Bizottságban (2. táblázat) való részvételre az alábbi szervezetek és személyek kaptak felkérést:
2. táblázat: Az Észak-magyarországi Regionális Irányító Bizottság tagjai
Number

Név

1.

Dr. Alföldi László

2.

Dr. Balogh Tamás

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Barkóczy István
Dóra Ottó
Francsics László
Fülöp Gábor
Dr. G. Fekete Éva
Dr. Groó Dóra
Hajzer István
Harmati Márta
Juhász István
Káli Sándor
Dr. Lippényi Tivadar
Dr. Dinya László
Mihályné Balázs Melinda
Dr. Páczelt István
Dr. Patkó Gyula
Dr. Szala Endre
Dr. Sibelka György
Dr. Siposs István
Sós Tamás
Szabadfalvi László
Dr. Szabó György
Tóth Edit
Dr. Tóth László

Delegáló szervezet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Tanács
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Innovációs Főosztály
Észak-magyarországi Munkaadói és Gazdasági Közösség
Nógrád Megyei Fejlesztési Tanács
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
MTA Regionális Kutatások Központja, Miskolci Osztály
Tudományos és Technológiai Alapítvány
Bosch Szerszámgyártó Kft.
Borsodchem Rt.
Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Miskolc Város Polgármesteri Hivatal
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Károly Róbert Főiskola
Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.
Miskolci Akadémiai Bizottság
Miskolci Egyetem
MTRFH Területfejlesztési Főosztály
ITD Hungary
Magyar Innovációs Szövetség
Heves Megyei Fejlesztési Tanács
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
Ipari Parkok Országos Szövetsége, Salgó Vagyon Kft.
Bay Zoltán Logisztikai és Gyártástechnológiai Intézet
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A projekt sajátosságainak megfelelően az Irányító Bizottság tükör bizottságát a Kassai régióban is felállították, valamint a két munkabizottság munkájának összehangolása érdekében egy közös interregionális munkabizottság is megalakult (3. és 4. táblázat).
3. táblázat: A Nemzetközi Irányító Bizottság magyar tagjai
Number
1.
2.
3.
4.
5.

Név
Francsics László
Dr. G. Fekete Éva
Dr. Lippényi Tivadar
Dr. Patkó Gyula
Dr. Tóth László

Delegáló szervezet
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
MTA Regionális Kutatások Központja, Miskolci Osztály
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Miskolci Egyetem
Bay Zoltán Logisztikai és Gyártástechnológiai Intézet

4. táblázat: A Nemzetközi Irányító Bizottság szlovák delegáltjai
Number
1.
2.
3.
4.
5.

Név
Anné Viktor
Krotáková Katarína
Szabó Róbert
Hudec Oto
PhD. Drábik Ladislav

Delegáló szervezet
Procesná automatizácia a.s.
BIC SNV
Ministerstvo školstva Sr
TUKE, Košice
Casspos

A projekt indítását követően az információ átadás és hatékony kommunikáció érdekében a
Miskolci Egyetem szakemberei kialakították azt az internetes oldalt, amely tartalmazta a
projekttel kapcsolatos összes tudnivalót, az elkészült jelentéseket, elemzéseket és egyfajta
fórumot teremtett a régió innovációban érdekelt szakemberei számára
(www.norrisproject.eu).
A metodikai iránymutatás alapján azonosításra kerültek az innovációs folyamatok regionális szinten meghatározó szereplők, valamint elkészült az összefoglaló helyzetelemzés,
amely bemutatta a régió kutatásfejlesztési potenciálját, fontosabb gazdasági jellemzőit, a
vállalkozások lényegesebb jelzőszámait. A helyzetelemzés a célja, hogy a rendelkezésre
álló statisztikai adatokat kiegészítve képet adjon a terület vállalkozásainak innovációs tevékenységéről. A tudományosan megalapozott helyzetfeltáró elemzések, tanulmányok kidolgozása nélkül, a projekt készítésébe bevont nagyszámú területi szereplő saját szakterületének problémáit tartaná a legsúlyosabb innovációt akadályozó tényezőnek, orvosolandó
problémának. Ennek kiküszöbölése érdekében a keresleti és kínálati oldal felmérésére a
korábbi gyakorlat eredményeire, a Frascati és Oslo kézikönyvek elméleti hátterére alapozott felmérés-metodika, és felmérő lap került kialakításra.
A nemzetközi gyakorlat szerint három kiemelt témakörben készültek feltáró elemzések:
- A régiót érintő technológiai trendek elemzése. A RIS projekt keretén belül számításba
kell venni, hogy a regionális gazdaság, azon belül pedig az egyes vállalkozások fejlődése nem választható el sem a nemzeti, sem a nemzetközi gazdaságfejlődési tendenciáktól. Azokkal az ágazatokkal célszerű alaposabban is foglalkozni az elemzések elkészítésekor, amelyek régióbeli jelentősége nagy, illetve stratégiai jelentőségű lehet a
régió fejlődése szempontjából. Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatához az országos
TTI stratégia, a régió Operatív Programja tartalmaz háttérelemzéseket.
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-

A régió gazdaságszerkezetének és humán infrastruktúrájának elemzése. A RIS-hez
készülő elemzésnek építkezni kellett az utóbbi néhány évben a régióra elkészült fejlesztési tervekre, az elfogadott regionális- és megyei területfejlesztési koncepciókra,
tekintetbe véve az ott megfogalmazott prioritásokat. Ezen dokumentumok fontos
megállapításokat tartalmaznak az innovációs rendszer egyes elemeinek fejlesztésére
vonatkozólag, valamint az innovációs szolgáltatások iránt mutatkozó kereslet és a kínálat alakulására. Értékelni kellett a kutatás-fejlesztési infrastruktúra szolgáltatásait,
mint a kínálati oldal egyes elemeit, illetve az irányukban megjelenő keresletet, valamint a kutatás-fejlesztés-gyártás-értékesítés-piac láncolat minden elemét komplex
szemléletben kell áttekinteni. A régiók innovációs stratégiájához készülő háttérelemzésnek a következő témaköröket tekintette át. A régió gazdaságszerkezetének változását, a regionális ipar fejlődésének főbb mutatószámait, a munkaerőpiac jellemzőit, a
régió kutatás-fejlesztési és humán erőforrás potenciálját, „tudás termelő” rendszerét,
oktatási, képzési infrastruktúra elemeit, az innováció támogatás formáit, intézményi
hátterét a régióban.

-

A régióbeli vállalkozások innovációs tevékenységének vizsgálata, mely kapcsán átfogó képet kell nyerni a régióban található vállalkozások és más gazdasági-társadalmi
szereplők azon célkitűzéseiről, szükségleteiről, amelyekkel a változó piaci viszonyokhoz, gazdasági trendekhez kívánnak alkalmazkodni. Továbbá meg kellett ismerni a régióban található helyi, regionális, nemzeti, illetve nemzetközi jelentőségű kutatás-fejlesztés potenciált, az innovációt támogató intézmények által nyújtott szolgáltatásokat. A lebonyolításra kerülő innovációelemzéshez két csoportra osztható igényfelmérési módszereket alkalmaztunk, az indirekt igényfelmérés, amely a meglévő tudást, információkat veszi számba, melynek keretei között nincs szükség személyes
kapcsolatra a cégekkel, valamint a direkt igényfelmérés az igények gyűjtése auditok,
közvetlen vállalati megkérdezések vagy kérdőíves felmérések útján történik. Ebben a
fázisban került sor a technológia keresleti oldalának feltérképezésére, az igények,
problémák megismerésére. Ennek folyamán definiálhatók az innovációt leginkább
gátló tényezők, az innovátorok ajánlásai, javaslatai, amelyek segítségével növelhető a
vállalkozások saját, ezáltal a régió innovációs kapacitása.

Ezekkel az elemzésekkel elérhető, hogy a régió adottságai és lehetőségei ne csak nemzeti,
hanem nemzetközi összefüggésekben is megméretessenek, illetve a főbb megállapítások
eljussanak az innovációt megvalósító, vállalkozói szintre is.
A regionális innovációs stratégiák kidolgozása folyamatának fontos eleme az innovációk
megvalósítását elősegítő intézményrendszer, az egyes intézmények szerepének értékelése.
Jelentős hangsúlyt kell fektetni az oktatás, különösen a felsőoktatás struktúrájának, a képzési kínálat elemzésére, mivel annak illeszkednie kell a régió gazdaságszerkezetéhez. A
régió elemzése során átfogóan meg kell állapítani, hogy az intézményrendszer miként felel meg a regionális gazdaság igényeinek, a gazdasági szereplők elvárásainak, illetve milyen hiányosságok, jellemzők tárhatók fel ebben a vonatkozásban. Ennek keretei között
kell elvégezni az innováció finanszírozásának vizsgálatát, a K+F források elemzését. Itt
kell áttekinteni a K+F-re fordított összegek nagyságát, a központi támogatások és a vállalati ráfordítások arányát, a fejlesztési projektek során megvalósuló együttműködések regionális szerkezetét. A regionális innovációs stratégia legfontosabb küldetése a metodikai
iránymutatás szerint az, hogy a régió számára meghatározzon egy olyan stratégiai keretet,
amely a döntéshozók számára átláthatóbbá teszi a technológia- és az innováció fejleszté27
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sek szükségességét, illetve annak formáját. A stratégia megfogalmazásakor figyelembe
kell venni, hogy
- kompatibilis legyen a már létező társadalmi-gazdasági politikákkal, prioritásokkal,
valamint programokkal, ill.
- támogassák a főbb regionális intézmények és a gazdasági szereplők.
Az innovációs stratégia olyan célokat fogalmaz meg, amelyek csak az érintettek kooperációs hajlandósága mellett valósíthatók meg. Ezért fontos, hogy a stratégia az alábbi megközelítéseket kövesse:
- alulról felfelé (bottom-up) történő építkezés,
- regionális megközelítés,
- stratégiai szemléltetés,
- integrált felfogás,
- nemzetközi megközelítés.
A stratégiában rögzítettük a stratégia küldetését, fő célkitűzéseit. Meghatározásra kerültek
az egyes ágazati prioritások. Az elkészült innovációs stratégia alapján mérhető célként
olyan átfogó programokat kell megfogalmazni, amelyeket a stratégia elfogadása után indítani lehet.
A RIS azért készül, hogy az abban megfogalmazott programok valóra váljanak. A megvalósuló projektek pedig a régió innovációs képességeinek javulását kell, hogy eredményezzék. A széles bázisra építkező programok kivitelezése azonban nagyfokú odafigyelést, a
projekteket menedzselő szervezetek, intézmények részéről speciális szakértelmet igényelnek. Ezért szükséges olyan megfigyelési (monitoring) rendszert kifejleszteni, amelynek
segítségével mérhetővé válik a megvalósuló projektek hatékonysága, az elért eredmények.
A monitoring rendszernek olyan mutatókat, jelzőszámokat kell tartalmazni, melyek mérik
a régió innovációs potenciáljának változását. Az EU gyakorlat szerint erre a célra „lineáris” és „interaktív” mutatók alkalmazhatók.
Meghatározó szerepe van a RIS és az annak hatására megvalósuló projektek esetében is a
marketingnek, a széles körű és rendszeres tájékoztatásnak. Fontos, hogy állandóan hírek
jelenjenek meg a médiában, tudatosuljon, hogy ez miként befolyásolja a régió fejlődését,
versenyképességének növelését és polgárai számára a jólét, az életszínvonal emelkedését.
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3.

Helyzetértékelés

3.1. Környezeti feltételek
3.1.1. Nemzetközi kitekintés, trendek

Az OECD gazdaságokban az élet minőségét (beleértve az egészség megőrzésével
kapcsolatos kérdéseket is), a teljesítményt, a foglalkoztatottságot már ma is alapvetően a
tudás, illetve a tudásintenzitás,tudáshasznosítás mértéke, valamint a tudás generálta
dinamikus technológiai fejlődés határozza meg. Az egyre magasabban képzett
munkaerő, a javuló ternelési eredmények és a K+F tevékenység bővítése biztosítják a
tudásalapú gazdaságok számára a versenyképességet és a magas életminőség elérését.
Európa közös versenyképességi céljainak elérése az Európai Unió egészében és az egyes
tagországokban egyaránt összehangolt, stratégiai megközelítést igényel. Az EU főbb fejlesztési dokumentumai a versenyképességi célokra, az együttműködésre, a források
koncentrálására, a tudomány és a technológia eredményeinek hasznosítására, valamint a
koordinálására helyezik a hangsúlyt. Az EU felismerte, hogy az alapkutatások területén
kiemelkedő teljesítmény nem párosul kellően az eredmények gazdasági hasznosításával.
Ezért 2000-ben ambiciózus célt fogalmazott meg a lisszaboni csúcstalálkozó: az EU
2010-re legyen a világ legversenyképesebb, legdinamikusabban fejlődő tudásalapú
társadalma.. 2002-ben az Európai Tanács barcelonai ülésén kitűzött további cél: az EU
átlagában a GDP-arányos kutatás-fejlesztési kiadások 2010-re érjék el a 3 %-os arányt, s
e ráfordítások kétharmada a vállalatoktól származzon. A lisszaboni stratégia félidei felülvizsgálata alapján 2005-ben újrafókuszált célrendszerben a K+F+I továbbra is prioritás maradt, megtartva a 3%-os célkitűzést. 2006-ban döntött az EU a versenyképességi
és innovációs keretprogram (2007-2013) létrehozásáról a Parlament 1639/2006/EK
számú határozatában. Még ebben az évben a Lahti csúcs megállapítása szerint 2010-re
Európa K+F ráfordításai a GDP 2,6%-át érik el. Magyarország elemi érdeke, hogy saját
helyzetét, pénzügyi lehetőségeit és törekvéseit figyelembe véve járuljon hozzá a közös
európai célok megvalósításához, emellett határozza meg saját nemzeti érdekeit és stratégiai céljait. Magyarország már az EU tagságot megelőzően is részt vett az EU Kutatásfejlesztési Keretprogramjaiban és más európai K+F programokban (EUREKA, CERN,
COST stb).
Az innovációs teljesítményt figyelve az EU tagok között jelentős különbségek
mutatkoznak. Ennek a mutatónak (Summary Innovation Index – SII)függvényében négy
csoportot különböztetnek meg (nem csak EU tagállamokkal):
1. Svédország, Svájc, Finnország, Dánia, Japán és Németország az innováció
vezetőknek számítanak, SII értékeik jóval az EU25 átlaga felett van.
2. Az USA, Anglia, Franciaország, Hollandia, Belgium és Ausztria az innovációkövetők, SII mutatójuk még az EU25 átlag felett, de az innováció vezetők alatt
áll.
3. Szlovénia, Csehország, Livánai, Portugália, Lengyelország, Görögország,
Bulgária a feltörekvő országok, alacsony de ugyanakkor erősödő SII értékkel.
4. Spanyolország, Olaszország, Málta, Magyarország, Horvátország, Szlovákia a
követők, amely országok SII értéke is és növekedési teljesítményük is az EU25
alatt van.
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Természetesen a mutatószámok komplexitása, és szórása miatt több csoport képzése is
elképzelhető, valamint az éves felmérések alapján az egyes csoportokba tatozó országok
köre is változó.
Az újrafogalmazott lisszaboni versenyképességi célok megvalósítása érdekében az EU
2007-től a 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram (FP7) mellett egy új
programot, a Versenyképességi és Innovációs Keretprogramot (CIP) is indít. A
jövőben a CIP foglalja koherens keretbe a Közösség versenyképességi és innovációs tevékenységét, és egészíti ki versenyképességi oldalról az FP7 kutatás-orientált programjait. A “Versenyképességi és innovációs keretprogram” (CIP) koherens és integrált válasz a növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos megújított lisszaboni stratégiai célokra. A 2007 és 2013 között futó program költségvetése mintegy 3,6 milliárd euró. A
CIP keretprogram célkitűzései egyedi programokon keresztül kerülnek megvalósításra,
amelyek felölelik a vállalkozási és innovációs programot, az információs és kommunikációs technológiák (IKT) politikájának támogatási programját, az intelligens energia –
Európa programot. Ezek a programok finanszírozási forrásokat jelentenek, jelenthetnek
az innovációs stratégia megvalósítása érdekében indított projektek számára.
3.1.2. Hazai stratégiai keretek

Az innovációkon alapuló versenyképesség javításában nagyon fontos a Nemzeti Innovációs Rendszer működése. Ennek a rendszernek a legfontosabb elemei a következők:
– az új és hasznosítható ismereteket szolgáltató tudományos alrendszer (az egyetemek, kutatóintézetek stb.),
– az új ismeretek hasznosítását megvalósító vállalkozások,
– az új ötletek megvalósítását finanszírozó tőkepiac,
– a tudás közvetítését felvállaló technológia-transzfer intézmények,
– a hálózati gazdaságban résztvevő szervezetek, vagy a specializált (és általában
regionálisan koncentrált) klaszterek, végül
– a szabályozási környezet és a technológiai közbeszerzések kereteit meghatározó
kormányzat.
Magyarország nemzetközi összevetésben keveset költ kutatás-fejlesztésre és innovációra, különösen a vállalatok ilyen célú ráfordításai maradnak el a versenytársaktól. A
kutatás-fejlesztés összes ráfordításainak összege 2005-ben Magyarországon 207,8
milliárd forint volt, folyó áron 14,5%-al több,mint egy évvel korábban. A K+F
ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya 1999 és 2002 között 0,7%-ról 1,01%-ra
növekedett, majd a következő két évben némi visszaesés után 2005-ben ismét 0,95%-os
értéket ért el.
A K+F beruházások értéke országosan 2000 és 2003 között 18 milliárd forintról 28
milliárdra növekedett, majd a 2004 évi visszaesést követően 2005-ben ez az érték
meghaladta a 32 milliárd forintot. A beruházások K+F ráfordításon belüli hányada is
2004 évben volt a legalacsonyabb 13,9%, a többi évben 15,2 -17,2% között változott.
2005-ben kutatás-fejlesztési tevékenységel az országban 49723 fő foglalkozott 22935
kutatási témával, ez a létszámot tekintve 9,7%-al, a kutatási témákat tekintve 8,8%-al
több mint 2000 évben. Az ipari szektor, melyben meghatározó a külföldi tőke jelenléte
hatékony, jól alkalmazkodik a globális piaci kényszerekhez, ám egyelőre nem támaszkodik hazai tudásra (a hazai klaszterek fejletlenek, a vállalat-kutatóhely együttműködések ritkák). Az új tudás hasznosulása (az új termékek aránya, a szabadalmak száma) el30
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marad az ország lehetőségeihez képest.
Az innovációs fejlesztések finanszírozási hátterének egyik meghatározó eleme a magas
kockázati tényezők miatt a kockázati tőkepiac. Ez Magyarországon alacsony mértékű, a
vállalatok részére a nehéz hozzáférés miatt korlátozott megoldást jelenthet.
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4. ábra: A kockázati tőke elérhetősége (2005)
* kockázatos, ám innovatív ötletek magvalósításához 1 = nehezen elérhető, 7 = könnyen elérhető
Forrás: World Economic Forum „The Global Competitiveness Report 2005-2006”

Nyugat- és Közép-Magyarország autóiparától eltekintve nem jöttek létre regionálisan
koncentrált, gazdaságilag meghatározó jelentőségű, helyi sajátosságokra és szolgáltatásokra épülő, a fejlett országokra jellemző hálózatok, klaszterek. A hálózatok és klaszterek kialakulása ugyanis módot ad arra, hogy a lokálisan fontos iparághoz kapcsolódó
különböző kutatás-fejlesztési szolgáltatások és képzések helyben, kis ráfordítással is elérhetők legyenek.
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5. ábra: A klaszterek fejlettsége* (2004)
* a klaszterek a gazdaságban 1 = fejletlenek, 7 = fejlettek
Forrás: World Economic Forum „The Global Information Technology Report 2005-2006”
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A hálózatok és klaszterek fejlődésének meghatározó előfeltétele a regionalizmus megerősödése, amely a közép-kelet európai országokban, így Magyarországon sem tekinthető gazdaságilag megalapozottnak. Világosan jelzi ezt a K+F szolgáltatások és képzés
nehéz helyi elérhetősége is. Ehhez az is hozzájárul, hogy a tudományos akadémia szervezeti centralizáltan, konzerválódott struktúrában, általában a gazdaságtól elkülönülten
működnek, nem alakultak ki a szoros együttműködést lehetővé tevő feltételrendszerek
sem a kínálati, sem a keresleti oldalról. Ebben a tekintetben Magyarország értékelése a
különböző felmérések tükrében kifejezetten kedvezőtlen.
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6. ábra: K+F szolgáltatások és képzés helyi elérhetősége* (2005)
* 1 = nem elérhető, 7 = világszínvonalú helyi intézményektől érhető el
Forrás: World Economic Forum „The Global Competitiveness Report 2005-2006”

Az egyetemekkel és tudásközpontokkal való vállalati kapcsolatok Magyarország és
Csehország esetében intenzívebbek, mint Közép-Kelet Európa egyéb országaiban. A két
ország műszaki egyetemei környezetében néhány multinacionális nagyvállalat kisebbnagyobb kutatási részlege is letelepült.
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7. ábra: Vállalkozások és egyetemek közötti tudástranszfer* (2006)
* A tudástranszfer hatékony, 1-10-ig terjedő skála
Forrás: IMD World Competitiveness Yearbook 2006

Az innovációk kiterjedtsége és sikeressége szempontjából meghatározó a vállalkozások
környezete. A Világbank részletes esettanulmányokon alapuló módszertanával készített
üzleti környezet indikátorok szerint e téren is nagy a különbség Közép-Kelet Európa és
a fejlett országok között. A vállalatok adminisztrációs stb. terhei Magyarországon is viszonylag magasak.
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8. ábra: A vállalkozások üzleti-szabályozási környezete* (2005)
* A világbanki 39 indikátor szerint sorba rendezett országoknál a rangszámok összege. Ha pl. egy ország mindenben a legjobb, rangszámainak összege 39, ha a legrosszabb, 39*39 = 1521
Forrás: World Bank Doing Business in 2005 adatbázis
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Az innovációk terjedése szempontjából kulcstényező a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok széles körű érvényesítési lehetősége is. A közép-kelet európai régióban azonban a
szellemi tulajdonvédelem hagyományosan nagy problémát jelent.
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9. ábra: A szellemi tulajdonvédelem erőssége* (2005)
* 1 = gyenge vagy nem létezik, 7 = a világ legszigorúbb jogi szabályozásával egyenértékű
Forrás: World Economic Forum „The Global Competitiveness Report 2005-2006”

Magyarország keveset fektet be az új tudásba, az innovációs miliő gyenge, a hálózatosodás éppen csak megindult. A feldolgozóiparban a külföldi működő tőke részfeladatokra szakosodott egységeket hozott létre, az értékláncoknak általában csak rövid szakaszai
vannak jelen. A hazai feldolgozóiparban az új termékek aránya európai összevetésben
alacsony. Az üzleti szolgáltatások körében viszont kedvezőbb a helyzet. Mindezt megerősíti az értékláncok gazdasági jelenlétére vonatkozó mérőszám is, mely Magyarországot a szokásosnak mondható országok környezetében pozícionálja.
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10. ábra: Értékláncok jelenléte a gazdaságban* (2005)
* az exportőr cégek elsősorban 1 = nyersanyagot termelnek ki, vagy gyártanak 7 = nem csak gyártanak, hanem
termékfejlesztést, marketinget, logisztikai és értékesítés utáni (after-sales) szolgáltatásokat is megvalósítanak
Forrás: World Economic Forum „The Global Competitiveness Report 2005-2006”
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Az európai paradoxon néven ismert jelenség a magyar gazdaságra is érvényes: a tudományos teljesítmény és az innovációs eredmények (az új tudás gazdasági hasznosítása)
nincsenek összhangban. Ennek egyik oka az innovációs rendszer alrendszereinek, különösen a gazdaságnak és a tudománynak már említett elkülönültsége. A vállalkozások innovációs kapacitása is megerősíti ezt a képet.
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11. ábra: A vállalkozások innovációs kapacitása* (2005)
* A cégek a technológiákhoz 1 = külföldi vállalatok licencei illetve másolása, 7 = saját kutatások és új
termékek / technológiák előállítása révén jutnak hozzá
Forrás: World Economic Forum „The Global Competitiveness Report 2005-2006”

A közép-kelet európai régió cégeinek innovációs kapacitása jelentősen elmarad a fejlett
országoktól, ám a régión belül Magyarország helyzete összességében nem rossz.
Ugyanakkor ez az összefoglaló jellegű mérőszám az innováció területén is a gazdasági
átmenetet tükrözi.
Az innovációs teljesítmények ösztönzése érdekében a Kormány 2007. március 28-án elfogadta a 2007-2013 időszakra vonatkozó középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiáját (TTI Stratégia). A TTI Stratégia azon a felismerésen
alapul, hogy a magyar gazdaságnak és társadalomnak új fejlődési pályára kell lépnie.
Célja, hogy Magyarország már középtávon olyan országgá váljon, ahol a gazdaság hajtómotorja a tudás és az innováció, és a vállalatok a globális piacon versenyképes termékekkel, szolgáltatásokkal jelennek meg. Ha Magyarország a termékeihez a lehető
legnagyobb hozzáadott értéket adva kapcsolódik be a világgazdaságba, ennek révén a
magyar gazdaság és a magyar társadalom egyre növekvő jövedelemhez jut.
A TTI Stratégia az alábbi öt prioritási területre jelöl ki feladatokat:
1. A tudományos kutatás eredményei befogadásának és hasznosításának
kultúrája.
2. Minőség-, teljesítmény- és hasznosítás-vezérelt, hatékony nemzeti
innovációs rendszer.
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3. Megbecsült, a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelő
kreatív, innovatív munkaerő.
4. A tudás létrehozását és hasznosítását ösztönző gazdasági és jogi környezet.
5. A globális piacon versenyképes hazai vállalkozások, termékek és
szolgáltatások.
Az állami szerepvállalás célja a nemzeti innovációs rendszer összehangolt, hatékony
működtetése. A Kormány tudománypolitikai kérdésekben a tudomány művelőire és autonóm szervezeteikre építve, technológia- és innováció politikai kérdésekben pedig a
gazdaság szereplőire, valamint azok szakmai érdekképviseleti szervezeteire építve alakítja ki intézkedéseit. Az állami szerepvállalás indokolt a nagy költségigényű kutatási
infrastruktúra fejlesztésében is, hogy nemzetközileg versenyképes kutató-fejlesztő bázisok jöjjenek létre.

3.1.3. A régió helyzetének és adottságának áttekintő elemzése

3.1.3.1. Általános gazdasági helyzet

Az Észak-Magyarországi régió Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyéket
foglalja magába. Az ország negyedik legnagyobb területű és harmadik legsűrűbben
lakott térsége. A régiót a kilencvenes években a gazdasági visszaesés, az ipar
gyengülése jellemezte. Azonban az autópálya folyamatos építése és áthaladása a régión
érezteti kedvező gazdasági hatását, megfigyelhető az autópálya mentén és a KözépMagyarországhoz legközelebb fekvő nyugati térségekben a gazdasági fejlődés, de a
régió kistérségeinek fele stagnáló, vagy elmaradott terület.
Országos összehasonlításban az egy főre jutó bruttó hazai termék rangsora alapján
Észak-Magyarország a második legelmaradottabb régió. 2004. évben piaci beszerzési
áron 1713 milliárd forint bruttó hazai terméket állítottak elő, az országos érték 8,4%-át.
Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék 1,3 millió Ft, az országos átlag 66,4%-a. Az
elmúlt években Magyarország minden régiójában növekedett a gazdaság teljesítménye,
a területi különbségek azonban nem mérséklődtek.. A magyarországi régiók fejlettségi
rangsorában Észak-Magyarország és Észak-Alföld áll az utolsó helyeken. A bruttó
hozzáadott érték gazdasági ágak szerinti összetétele azt mutatja, hogy minden régióban
erősödött a szolgáltatások szerepe, jelentős ipari tevékenység mellett. A gazdaság
szerkezetéből adódóan az ipari beruházások zömét a Nyugat- és KözépDunántúlon,valamint Észak-Magyarországon valósították meg. Az ÉszakMagyarországi régióban a gazdasági teljesítmény 5,4%-át a mezőgazdaság, 31,7%-át az
ipar, 5,4%-át az építőipar, 57,5%-át a szolgáltatások adták.
A ipari termelés alakulása 1980-2006 között a régióban többé-kevésbé az egész országra
jellemző trendeket követte. A ’80-as évek elejére jellemző stagnálást 1987 után az egyre
mélyülő visszaesés követte, amely 1991-ben a transzformációs válság közepette érte el
mélypontját. Ezt követően nagyobb ingadozásokkal ugyan, de egy mindmáig ható
felfelé ívelő periódus vette kezdetét. Ez a tendencia leginkább Nógrádra illik. Borsodban
1998-ban és 1999-ben még csökkent a termelés, de 2000 óta nő.
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A Heves megyei helyzet komoly ingadozásokat mutat: a termelés 1998-ban nőtt, a
következő évben csökkent, majd ezután megint csak nőtt, és 2001-ben rekord méretű
növekedést mutatott.
A régióban az ipari termelés, a termelékenység, valamint az értékesítés éves növekedési
üteme is jobban ingadozik az országos átlagnál. Ez a jelenség összefüggésben van azzal,
hogy a régióban erősebb az ipar koncentráltsága, mint az ország többi részén. BorsodAbaúj-Zemplén megyében az ipar a Sajó völgyben, a borsodi iparvidéken –
Kazincbarcika, Miskolc, Tiszaújváros – koncentrálódik. Hevesben elsősorban Hatvan és
a Zagyva völgyébe, Gyöngyös és a Mátra előterébe, Egerbe és a környező helységekbe
települt ipar, Nógrád megyében a legnagyobb ipari vállalkozások Salgótarjánban és
környékén, valamint Rétságon tevékenykednek.
A gazdasági rendszerváltás magával hozta a munkanélküliség ugrásszerű növekedését.
A régiót az országos átlagnál magasabb munkanélküliség jellemzi. Megfigyelhető
ugyanakkor, hogy a munkanélküliség dinamikusan csökken 1996 óta. A régió
kedvezőtlen helyzetéért leginkább Borsod-Abaúj-Zemplén megye felelős: itt a
regisztrált munkanélküliek száma lassabban csökkent az országos átlagnál. Ezzel
szemben Hevesben és Nógrádban a csökkenés üteme azonos az országos átlaggal.
A foglalkoztatás terén az észak-magyarországi megyékben az országos átlaghoz
viszonyítva kiemelt szerep jut az iparnak, de kisebb a kereskedelem és a szolgáltatás
súlya. Az országos átlagnál nagyobb mértékben esett vissza a mezőgazdaságban, az
iparban, és a kereskedelemben foglalkoztatottak aránya. Különösen erős a hanyatlás e
két utóbbi ágazatban. A régión belül Heves helyzete a legkedvezőbb, Borsodé a
legrosszabb az ipari foglalkoztatottság visszaesése terén. Gondot jelent továbbá, hogy a
nagyszámú szabad munkaerő nem megfelelő képzettséggel rendelkezik, ezért
munkaerő-piaci esélyeik folyamatosan romlanak; a szakképzettek és a felsőfokú
végzettségűfiatal szakemberek pedig elvándorolnak. Ez a tendencia ahhoz vezet, hogy a
munkaerőpiac kínálati oldalán a szegényebbek és alacsonyabb iskolai végzettségűek
aránya nő. A munkaerőpiac ezen kedvezőtlen tendenciái elriasztják a befektetőket,
akadályozzák az új vállalkozások betelepülését.
Habár a régió népsűrűsége és a városi lakosság aránya alatta marad az országos
átlagnak, a régió nem marad el az országos szinttől az úthálózat sűrűsége, valamint a
legközelebbi körzetközpontoktól mért átlagos távolság tekintetében. A régión belül
Borsod-Abaúj-Zemplén megye infrastrukturális helyzete a legkedvezőtlenebb. Egyrészt
Borsodban egy négyzetkilométerre vetítve kevesebb a főút, másrészt itt a legmagasabb a
települések között a legközelebbi körzetközpontoktól mért távolság egyenlőtlensége.
Azaz a borsodi falvak viszonylag nagy arányából az országosnál nehezebben
megközelíthetők a legközelebbi nagyobb települések, városok. Ezért valószínűsíthető
az, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye kiugróan magas munkanélkülisége részben
annak tulajdonítható, hogy a megye egyes részeiben a munkaképes falusi lakosság
számára túlságosan költséges, és nehezen megoldható a napi ingázás.
Miközben felismerhetők a javulás jelei, a régió gazdasági térszerkezetében markáns
különbségek körvonalazódnak. A régió kistérségeinek többsége támogatásra kijelölt
terület, amelyek nagyrészt társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, súlyos
munkanélküliséggel küzdő, és mezőgazdasági vidékfejlesztésre/ipari szerkezetátalakításra egyaránt javasolt körzetek.
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A régióban jelenleg a gazdaság teljesítőképessége alacsony, megújuló-képessége
hiányzik és alacsony a technológiai színvonal. Kevés a vállalkozói tőke, és a viszonylag
kevés beáramló külföldi tőke sem hajt végre korszerűsítő beruházásokat.

3.1.3.2. Gazdasági szervezetek jellemzői

2005. év végén az Észak-Magyarországi régióban 113.676 gazdasági szervezet szerepelt a
regisztrációban, amely 1%-al haladja meg az előző évi értéket. Ez az országban regisztrált
gazdasági szervezetk 8,8%-a. A gazdasági szervezetk döntő részét, 89,9%-át a
vállalkozások jelentették. Az ezer lakosra jutó vállalkozásszám (81) országosan a
legalacsonyabb, elmaradva az országos átlagtól (120). A régióban a vűállalkozások 32%át az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, 19,2%-át a kereskedlem, javítás, 8,9%!-át
az építőipar gazdasági ágakbna tartották nyilván (6. táblázat).
6. táblázat: Észak-magyarországi régió vállalkozási struktúrája (2005)
Ebből
Társas
vállalkozások

Korlátolt
felelősségű

betéti

ipar

Társaság

ÉszakMagyarország
Országos
értékek

Kereskedelem
javítás
Gazdasági ág
Építő
ipar

Egyéni
vállalkozások

34865

14161

16236

4210

4180

8304

67310

497942

224146

220955

52676

47911

123402

710838

Forrás: KSH

A társas vállalkozások túlnyomó része (91,2%-a) mikrovállalkozás volt, 10 főnél
kevesebb foglalkoztatotal, a 250 főnél nagyobb létszámot foglalkoztató vállalkozások
száma 88, ami az országos érték 9,3%-a.
A társas vállalkozások terén az országos átlagtól való negatív eltérés kimutatható mind a
10-19 főt, mind a 20-49 főt, mind pedig az 50 főnél több alkalmazottat foglalkoztató
vállalat-kategóriákon belül is. A régión belül Heves helyzete a legkedvezőbb, BorsodAbaúj-Zemplén megyéé a legkedvezőtlenebb.
Folyamatosan nő a régióban a külföldi tulajdonban lévő vállalatok száma, valamint a
jegyzett tőke ezekben a vállalkozásokban. A régión belül Nógrád megyében a
leggyorsabb ez a növekedés. A vegyes tulajdonban levő vállalatok száma stagnál ill.
csökken, a vegyes tulajdonban levő vállalatokban a külföldi jegyzett tőke részesedése
pedig lassan növekszik. 2005. évben 679 külföldi tulajdont érintő vállalkozások
esetében 135 a hazai tulajdoni többségű, 190 a külföldi tulajdoni többségű, 354 pedig a
kizárólag külföldi tulajdonú vállalkozások száma.
A külföldi tőke vegyes tulajdonú vállalkozásokban a régión belül leginkább Heves
megyében játszik szerepet. Bár a régió egészére vetítve alacsony a külföldi tulajdonban
lévő vállalkozások aránya, az autópályához közeli nagyobb városokban jelentős
külföldi befektetők telepedtek le az elmúlt évek során. Ez a folyamat az autópálya
továbbépítésével párhuzamosan folytatódni látszik. Ugyanakkor ezek a multinacionális
38

Észak-magyarországi Régió innovációs stratégiája

nagyvállalatok gyakran nem integrálódnak megfelelően a regionális gazdaságba,
kapcsolataik a helyi kis- és közepes vállalkozásokkal korlátozottak.
A KKV szektor kialakulása, megerősödése és növekedése szempontjából alapvető, hogy
a stratégia megvalósításához a vállalatoknak meg kell erősíteni, tovább kell fejleszteni
innovációs potenciáljaikat.
Az innovációs potenciálok a vállalkozások szintjén az alábbiak:
• Az implementálási potenciál, mint összetett jellemző azt fejezi ki, hogy a technológiai fejlődéssel való lépéstartást milyen módon képesek megvalósítani a vállalatok.
• A differenciálási potenciál, ehhez kötődő képesség. Azt értékeli, hogy az innovációra épülő versenydifferenciálást (szegmentáció vagy diverzifikáció) milyen alapstratégiára építve képes kezelni.
• A vállalat személyi állománya fejlesztési képességeinek, valamint a tudástranszferben való szerepvállalási lehetőségeinek jellemzésére szolgál az ún. tudáspotenciál.
5. táblázat: Vállalati innovációs potenciál szintek
TÍPUS
SZINTEK
Implementálási - fejlesztők
potenciál:

VÁLLALATI JELLEMZŐK
- önálló K+F stáb
- célprogramok

- integrálók

- hálózati munkában vesz részt
- eseti programok

- zárt vállalkozások

- hiányzó műszaki képesség
- a fejlődés adott pontján nincs szüksége rá

Differenciálási - differenciáló adaptátor - önálló piaci megjelenés
potenciál:
- befogadó differenciáló - beszállítói specializáltság
- differenciáló imitátor

- csak ismeret követésre alkalmas a stáb

- kompetens imitátor

- részfeladatok ellátására tart fenn műszaki
hátteret

- passzív differenciáló

- ismereteit a piacon szerzi be,
- technikai segítséggel vált ismeretet

Tudás potenciál: - know-how

- a vállalkozás központi tevékenysége
- magas specializációs szint

- reprodukciós potenciál - visszafelé bontva képes az ismeret feldolgozására
- tanulási potenciál

- csak befogadni képes, átalakítani nem

Forrás: Szakály, Innováció- és technológiamenedzsment. 2002.

Magyarországon és ezen belül az Észak-magyarországi régióban is – az ipari és a kereskedelmi szektorokban a gazdasági teljesítmények alakulásában – az elkövetkezendő években is meghatározó marad a multi- ill. transznacionális vállalkozások hazai leányvállalatai
növekedési lehetősége és annak dinamikája. A KKV-k világában a viszonylag magas teljesítmények ezen cégek beszállítói hálózatában lelhetők fel. Az Észak- magyarországi Ré39
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gió a működő tőke befektetések korai hullámaiból kimaradt, így a nemzetközi cégek jelenléte a kívánatosnál alacsonyabb. Az autópálya megépülése jól érezhetően nem változtatta
meg a várt mértékben a tőkevonzó képességet, ezért a régió ezt meghatározó potenciáljait
erősíteni kell. Ilyen tényezők lehetnek:
- Modern, magas minőségű infrastruktúrát biztosító ipari területek (parkok,
szolgáltató centrumok, laboratóriumi együttesek, kiképzett munkaerő, stb.).
- Technológiailag felkészült, felkészített, stabil KKV-k.
- Speciális regionális pályázati konstrukciók, amelyben a nagyvállalati kategóriába sorolt vállalkozások és KKV-s partnereik valós támogatást kapnak. Ezek
ösztönözhetnék a nagyvállalati tevékenységek kiszervezését. (pl. Munkahely
teremtési támogatás a kiszervezett és a régió KKV-nek tartósan átadott termelési szolgáltatási feladatokért.)
- Technológia transzfert szervező, profi vállalkozások életre hívása és fenntartása.
- KKV-k referencia adatbankjának létrehozása.
- KKV-k technológiai auditjának elvégzése, adatbank létrehozása.
- Helyi kedvezmények újragondolása és a pozitív diszkrimináció szabályainak
megteremtése.
- Egyedi VIP kedvezmények csomagjai, hasonlóan a GKM „incentive system”
rendszeréhez.
A jelzett tényezők több elemét a regionális támogatási rendszer 2007-2008 időszakot átfogó akciótervének gazdasági prioritása már tartalmazza.
A KKV-k túlnyomó többsége nem képes önállóan, valós innovációs teljesítményre. Jellemzően nem önálló végtermékekkel vannak jelen a piacaikon, hanem döntő mértékben
áttételesen, ami piaci tájékozottságukat is rontja. Szektorálisan a feldolgozóipar különböző
alágazatait képviselik, de nem érik el a domináns centralizálódásnak azt a mértékét, amely
már klaszter szinergiákat is eredményezne. Az együttműködési hajlandóság ennek megfelelően alacsony, csupán vertikális irányultságú, horizontális kooperáció nem működik. Kiszolgáltatottak mivel többségük, szűk termékválasztékuk és gyenge technológiai differenciáló képességük miatt, csupán 1 - 3 partnerrel áll kapcsolatba, bevételük 65 - 80 %-át is
ezektől nyerik. Hazai, regionális és nemzetközi felmérések sora bizonyítja évtizedek óta,
hogy a KKV-k piaci jelenlétük és innovációs aktivitásuk alapján öt csoportba sorolhatók:
I.

Önálló, know – how alapú fejlesztők: Képesek a világpiacon eladható saját fejlesztésű termék létrehozására. Piaci pozícióik növekedést tesztnek lehetővé. Ezek a régió „reklám” cégei. Munkahelyteremtő képességük korlátozott.
Támogatásuk módja: Növekedési források juttatása, technológiai fejlesztési és PR
támogatás.

II. Reprodukciós beszállító: Nemzetközi cégek beszállítói hálózatában részfeladatokat
ellátó, specializálódott és ennek megfelelően egy vagy két partnernek kiszolgáltatott
vállalkozások, amelyek pillanatnyi pozíciói és növekedési kilátásai a partnerek
szándékaitól és elkötelezettségétől függenek. Munkahelyteremtő képességük a legnagyobb.
Támogatásuk módja: Partnerrel való lépéstartás feltételei megteremtésének támogatása. (Forgóeszköz, technológiai szolgáltatások elérhetősége, technológiai fejlesztés támogatása)
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III. Hazai piacra termelő imitátor: Hazai versenyképessége biztosított, de árverseny
nyomása alatt áll. Kiszorulási fenyegetettségük nagy, de van idejük váltani. Munkahelymegtartó képességük fenntartásában segítségre szorulnak.
Támogatásuk módja: Kompetencia és technológia váltás támogatása. (Képzési háttér, technológiai fejlesztési háttér, transzfer partnerkeresés, klaszter partner közvetítés, piacváltási támogatás)
IV. Befogadó imitátor: Létéért küzdő, sodródó, önmagában változásra képtelen, másoló
– utánzó kényszerben egzisztáló vállalkozás.
Támogatásuk módja: A tudásteremtés és hasznosítás minden mozzanatában segítségre szorul. (Partner, piac feltárás, stratégia tervezése, infrastrukturális fejlesztések, stb.)
V. Technológiai szolgáltatók: Szakosodott, technológia orientált, szolgáltatást nyújtó
cégek. A „high – tech” iparágak kiszolgálói és a beszállítók felkészítői.
Támogatásuk módja: Technológiaváltási és szolgáltatás bővítési támogatás, tudástranszferbe való bevonás. (Rapid Prototyping és Manufacturing szolgáltatások, akkreditált laboratóriumi szolgáltatások, kvalifikált szakemberek kölcsönzése)
A régió KKV-inek a fenti kategóriák szerint becsült megoszlása:
 Önálló, know – how alapú fejlesztők:
>5%
 Reprodukciós beszállító:
4– 8%
 Hazai piacra termelő imitátor:
20 – 25 %
 Befogadó imitátor:
70 – 75 %
 Technológiai szolgáltatók:
> 1%
Az innovációs aktivitás mutató és megvalósító ill. az alapításuk óta innovációs aktivitást
nem mutató KKV-ket megkülönböztető módon kell kezelni egy regionális stratégia keretében, hiszen támogatási igényeik differenciálódnak előéletüknek megfelelően.
Közösségi alapon megtervezett (klaszter, szakmai klub, vállalkozói kisközösségi szerveződés, önkormányzati gesztorság, kistérségi gesztorság, innovációs és transzferszolgáltatón keresztül biztosított közösségi szolgáltatás), megszervezett, projektált és menedzselt
programok nélkül a helyzet nem fog megváltozni. Erre a térségi forrásokból elkülönített
kereteket célszerű biztosítani.
Ezek a programok nem lesznek sikeresek a helyben működő vagy rövidtávon ide csábítható, K+F magpontok szerepét betöltő nemzetközi társaságok bevonása nélkül. A regionális
innovációs intézményhálózaton belül valamely meglévő, vagy új szervezetnek, vagy szervezeteknek célszerű szakosodnia az információgyűjtő, fejlesztést generáló, információ
megosztó és partnerkereső feladatra, vagyis intézményesíteni kell a piaci igényeknek megfelelő tudástranszfer biztosításának lehetőségét.
A régió KKV-i internacionális versenyképességet önmaguk nem fognak tudni elérni. Ennek az új növekedési hullámnak az új európai verseny diktálta szektorokban és szakmakultúrákban kell létrejönnie, ezt pedig a nemzetközi társaságok fogják generálni.
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3.1.3.3. Innováció, kutatás-fejlesztés regionális keretei

A régiók közül 2005. évben Észak-Magyarországon volt a legalacsonyabb (0,3%) a K+F
ráfordítások GDP-hez mért hányada. A régióban lévő kutatóhelyekre jutó ráfordítások
négy forrásból származtak: a költségvetésből 51,1%, a vállalkozásoktól 47%, nemzetközi
forrásokból 1,7% és egyéb hazai támogatásból 0,2%.
A kutató-fejlesztő helyek ráfordításai
(2000=100,0)

A beruházások aránya a K+F
ráfordításokból
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12. ábra: Regionális és országos adatok a K+F ráfordításokra vonatkozóan
Forrás: KSH adatbázis

Észak-Magyarországon a K+F beruházásokra fordított összeg a 2000. évi 457 millió forintról 2002-ben 396 millió forintra csökkent, majd folyamatos növekedés után 2005-ben
megközelítette a 692 millió forintot. A beruházások K+F ráfordításon belüli arányát a fenti grafikon szemléletesen mutatja.
A kutatás és fejlesztés személyi feltételei elsősorban azokban a megyékben kedvezőek,
ahol egyetemek, főiskolák működnek, így Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye helyzete is viszonylag jónak mondható. A kutatások zöme, 59%-a Borsod-Abaúj-Zemplén,
39%-a Heves és csak 2%-a Nógrád megyére jutott. Ágazat szerinti bontásban a témák
59,8%-át az oktatásban, 24,3%-át a műszergyártásban, 4,6%-át a K+F-ben, 3%-át vegyi
anyag, -termékgyártásban, 0,6%-át a mezőgazdaságban, és 0,3%-át a gép, berendezés
gyártási ágazatban kutatták.
A K+F tevékenység legfontosabb jellemzőit foglalja össze – megyei, regionális és országos relációban – a következő három táblázat.
7. táblázat: A kutatás-fejlesztés jellemzői 2006-ben
BorsodAbaújZemplén

Heves

Nógrád

ÉszakMagyarország

ORSZÁG
ÖSSZESEN

Kutató-fejlesztő hely (db)

103

59

10

172

2787

K+F létszám összesen (fő)

1544

786

71

2401

50411

Ebből: kutató és fejlesztő (fő)

11113

468

33

1614

32786

Megnevezés
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Segédszemélyzet (fő)

211

118

31

360

8441

Teljes munkaidejű dolgozókra átszámított létszám (fő)

706

388

58

1152

25971

Ebből: kutató és fejlesztő (fő)

509

200

27

736

17547

Segédszemélyzet (fő)

122

81

24

227

4943

Akadémiai rendes vagy levelező
tag (fő)

11

5

-

16

331

Tudomány doktora (fő)

58

19

-

77

1903

Tudomány kandidátusa (fő)

417

181

3

601

10488

Akadémiai tagok és fokozattal rendelkezők a tudományos kutatók, fejlesztők %-ban

43,7

43,8

9,1

43,0

38,8

K+F költség, millió Ft a)

4076,0

2123,3

150,5

6349,8

191445,4

Beruházás, millió Ft

654,8

356,8

1,5

1013,1

41742,6

Ráfordítás, millió Ft

4730,8

2480,1

152

7362,9

237953,2

1000

708

107

1815

24681

Munkában lévő kutatási témák,
fejlesztési feladatok száma

a) A kutatáshoz, kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó egyéb tevékenységek ( szolgáltatások, termelés, stb.) költségei nélkül.

8. táblázat: Publikációs adatok, 2006. (db)
Megye, régió

Magyar nyelvű
szakfolyóiratbeli
könyv
cikk

Idegen nyelvű
szakfolyóiratbeli
könyv
cikk

Borsod-Abaúj-Zemplén

188

1048

24

334

Heves

55

375

12

134

Nógrád

-

-

-

-

Észak-Magyarország

243

1423

36

468

ORSZÁG ÖSSZESEN
Forrás: KSH

4337

18856

1091

13703

9. táblázat: Kutatás-fejlesztésre vonatkozó adatok, 2005

Megye, régió

Tudományos
Kutatók és fejfoglalkoztatottal
lesztők száma
rendelkezők
10000 foglalkozszáma 10000 fogtatottra
lalkoztatottra

K+F ráfordítások a GDP
százalékában
(%)

K+F beruházások
az összes nemzetgazdasági beruházás százalékában (%)

Borsod-Abaúj-Zemplén

46

19

0,34

0,13

Heves

39

14

0,26

0,12

Nógrád

1

-

0,04

0,05

Észak-Magyarország

37

14

0,3

0,12

ORSZÁG ÖSSZESEN
Forrás: KSH

78

27

0,91

0,93
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A régiók közül Észak- Magyarországon fordítanak a legkevesebbet K+F tevékenységre,
az országon belül az összes K+F kiadás 2,6 %-át. A régióban lévő 141 kutató és fejlesztő
helyből a legtöbb, 86 Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében működik és ezzel
összefüggésben itt a legnagyobb a dolgozói létszám is. A K+F kapacitásból Nógrád
megye részesedése minimális. A régióban a kutatott témák, a megjelent könyvek és
szakcikkek száma a kutatók létszámához képest kiemelkedő. A K+F-re fordított
összegeknek a régióban még csak kis hányadát adják a külföldi érdekeltségű, zömmel
multinacionális cégek. Néhány példa van csak arra (pl. Miskolcon a Bosch, ZF), hogy
jelentősebb törekvés mutatkozik a nagyobb szellemi hányadot tartalmazó termékek,
eljárások helyben történő kifejlesztésére.
A kutatás és fejlesztés régióra jellemző adatai alapján megállapítható, hogy a régió országon belüli K+F részesedése a különböző mutatók alapján 5% körül mozog és szinte minden mutató alapján a régiók között az utolsó, vagy az utolsó előtti helyen áll. Magasabb
mértékű jelenlét a K+F kutatóhelyek (5,6%), a projektek (6,3), a PhD fokozottal rendelkezők (5,9%) és a magyar nyelvű szakcikkek (6,5%), azaz a teljesítményindikátorok tekintetében mutatkozott 2005-ben. Az átlagnál alacsonyabb értékek voltak viszont ekkor jellemzők a költségek (3%), a beruházások (2,1%) és az idegen nyelvű könyvek és szakcikkek
(4,3 és 3,3%) tekintetében. Azzal együtt is, hogy 2000 és 2005 között éppen ezeken a területeken valósult meg az országos trendeket követő, vagy azokat meghaladó változás. Kivéve a K+F kiadásokat, melyek aránya és növekedési mértéke is lényegesen elmarad a
szektor régióra vonatkozó többi mutatójától és a más régiók értékeitől is.
Az adatok alapján az Észak-magyarországi régió K+F tevékenységét minimális ráfordításhoz és beruházáshoz viszonyítva relatíve jó eredményeket produkálónak értékelhetjük.
Hasonló „nyugalmi állapot” csak a magasan jobb pozícióból startoló Dél-Dunántúli és
Dél-Alföldi régiókat jellemzi. A másik három vidéki régióban 2000-től jelentős beruházások és költségnövekedés mellett az eredményekben is érzékelhető változások figyelhetők
meg.
A területi kiegyenlítés csak az Észak-magyarországi régióban maradt el. Úgy a kutatóhelyek, mint a kutatók, az akadémiai doktorok és a ráfordítások tekintetében is a sereghajtó
és – változatlan trendek esetén - ráadásul egyre inkább lemarad a többi régiótól.
A K+F tevékenység mutatói az Észak-magyarországi régióban
2005-ben (%)

projekt
magyar
nyelvű
magyar
nyelvű
idegen
nyelvi
idegen
nyelvi

PhD

költség
mill Ft
beruházás
mill.Ft
ráfordítás
mill.Ft

DSc

kutató
számított
létszám
számított
kutató

K+F hely
összes
dolgozó

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Észak-Magyarország aránya 2005
Észak-Magyarország változása 1996-2005
Magyarország változása 1996-2005

44

Észak-magyarországi Régió innovációs stratégiája

Forrás: KSH 2005.

szakcikk

idegen
nyelvi

szakcikk

magyar
nyelvű

projekt

ráfordítás

beruházás

költség
mill Ft

PhD

DSc

kutató

számított
létszám

kutató

összes
dolgozó

Magyarország régióinak sorrendje a K+F mutatók alapján 2005-ben

0
1
2
3
4
5
6
7
8
Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl
Észak-Magyarország
Dél-Alföld

Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Alföld

Forrás: KSH 2005.

A bevezető részben foglaltakkal összhangban az Észak-Magyarországi Régióban a nemzeti innovációs rendszerrel összhangban kialakultak azok az intézményi és szervezeti keretek, amelyek a regionális innovációs stratégia kialakításában, végrehajtásában meghatározó szerepet játszanak, játszhatnak.
A regionális innovációs rendszer főbb elemei:
• A tudás "termelő" intézmények: az egyetemekre, a kutató intézetekre épülő tudásközpontok,
• A közvetítő intézmények: innovációs központok, technológiai transzfer szervezetek, alapítványok, inkubátorházak, ipari parkok, a regionális innovációs centrumok, a tudás értékesítésében szerepet játszó pénzintézetek, kockázati tőketársaságok, innovációs alapok, vállalkozások, tudományos, technológiai parkok, tudáscentrumok, technopoliszok, stb,
- Az innováció hasznosulásában érdekelt és érintett vállalkozások,
- A régió fejlődésében érdekelt és érintett civil és kormányzati szervek.
A regionális innovációs rendszer tudásteremtésben meghatározó szereplői a felsőoktatási
intézmények, illetve a kereteik között kialakított tudásközpontok, illetve a kutató intézetek.
A régió meghatározó multidiszciplináris felsőoktatási intézménye a Miskolci Egyetem,
melynek tanszékei szerteágazó kutatómunkát folytatnak a természettudományok, a műszaki tudományok, a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok és a művészetek területén, különböző tudományágakban, alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket egyaránt végezve. A kutatási tevékenység kisebb részben költségvetési,
nagyobb részben pályázati forrásokból finanszírozott és szorosan kapcsolódik a doktori
iskolákban folyó munkához.
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A kutatómunka szervezeti keretei sokrétűek és azok is jól példázzák az igényekhez és a
körülményekhez való igazodás képességét. A kialakított – egymástól nagyon eltérő súlyú
és erejű, illetve kutatót foglalkoztató (részleteket lásd később) – formációk a következők:
 Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet (AKKI, a korábbi akadémiai intézet jogutódja);
 Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutató Központ (MeAKKK);
 Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központ (ImKKK);
 Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Tudásközpont (MLR-RET),
továbbá annak bázisán kapcsolódás a német-magyar tudásközpont programhoz;
 Kihelyezett Társadalomkutató Központ (Sajópálfala);
 Szabó Lőrinc Kutatóhely;
 tanszéki és MTA kutatóhelyek.
Az AKKI, a kooperációs kutatóközpontok, a MLR-RET a pályázati támogatásaihoz jelentős, összességében közvetlen vállalkozói forrást tudott társítani.
Az Egyetem vezető szerepet tölt be a régió kutatási és technológiai fejlődésében. Az
elmúlt időszakban számos innováció-intenzív kis- és nagyvállalat jelent meg a városban és
a régióban, kutatási kapcsolatot keresve az Egyetemmel; a csúcstechnológiával dolgozó
multinacionális vállalatok az Egyetem kutatás-fejlesztési és akadémiai hátterére is alapozták és alapozzák tevékenységüket (például General Electric, Shinwa, Bosch). Az Egyetem
a régió felemelkedéséhez integráltságával, kutatási-fejlesztési és módszertani alkotó készségével, a korszerű megoldások implementálásával (infrastruktúra, szakképzési módszertan, gyakorlati alkalmazások), továbbá elérhetőségével és rendelkezésre állásával járul
hozzá.
A Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös) az Észak-Magyarországi régió meghatározó jelentőségű tudáscentruma. Tudásszolgáltatásai: agrár és közgazdasági felsőoktatási, felnőttképzési programok (kb. 19 ezer hallgatóval), pályázatos és megbízásos K+F feladatok
(kb. 200 millió Ft/év), egyéb szolgáltatási bevételek (kb. 1,5 milliárd Ft/év). Kiemelkedő
K+F területek: környezetvédelem, termesztéstechnológia, állattenyésztés, agrárműszaki
fejlesztések, vidékfejlesztés, agrárökonómia, szervezéstudományok. A Főiskolán működik
az MTA Észak-Magyarországi Ökoenergetikai és Környezetipari társult kutató csoportja,
a kompolti kutató Intézet. A Főiskolán kiterjedt hálózati gazdasági és regionális kutatások
folynak. Ehhez kapcsolódik a bioenergetikai innovációs klaszter - regionális tudáscentrum kialakítása, mellyel céljuk olyan innovációs centrum és arra épülő klaszter létrehozása, működtetése, amely kutató-fejlesztő-szolgáltató tevékenységével segíti a térségben és országosan is meglevő szellemi - infrastrukturális erőforrások kiaknázását a biomassza energetikai célú előállítása, hasznosítása területén. A korszerű eljárások kidolgozása, alkalmazása és adaptációja révén tevékenyen hozzá tudnak járulni az innovatív
megoldások elterjesztéséhez. Ennek során az innovációs és megvalósítási elemek integrálásával megteremtik a biomassza energetikai projektek rendszerszerű feltételeit.
Az Eszterházy Károly Főiskola (Eger) Észak-Magyarország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye közel 10.000 hallgatóval 650 dolgozót foglalkoztat. A főiskolai tudományos kutatások alapvetően két nagy részre oszthatók: a szaktudományi alapkutatások,
és a részben ennek eredményeként is felhasználható alkalmazott kutatások. Az alapkutatások helyszínei a biológiai, földrajztudományi, matematikai, történelemtudományi a nyelvés irodalomtudományi, továbbá a filozófiai kutató műhelyek. Az alkalmazott kutatások
szakterületei közül kiemelhetők a gazdasági, gazdaságföldrajzi, napenergia-hasznosítási,
táj- és környezetvédelmi, élelmiszeranalitikai területek. Bekapcsolódtak a nemzeti kutatási
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és fejlesztési programokba, a régió igényeinek megfelelően részt vesznek azokban az alkalmazott (pl. boranalitikai, élelmiszeranalitikai, talaj- és vízvizsgálati) kutatásokban, melyek regionális igényeket és a térség piaci szereplői által megfogalmazott feladatokat hivatottak megoldani, ezzel is kapcsolódva a térség innovációs kultúrájának fejlesztéséhez. Ezt
hatékonyan támogatja az intézmény országosan is elismert médiainformatikai infrastruktúrája és szakértelme (pl. saját, folyamatosan üzemeltetett kábeltévés csatornája van a főiskolának komplett digitális stúdióval), valamint a marketing terén meglévő humánerőforrás. A 2006-ban alakult EGERFOOD Regionális Tudásközpont fontos szerepet játszik az
Innovációs Stratégia megvalósításában, a tudásközpontok körül kialakuló szakmakultúrák
és klaszterek segítésében, a KKV-k K+F és innovációs képességének fejlesztésében. A
Főiskola célja az, hogy a régióban folyó élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységeket
összehangolja, ezek volumenét növelje, és a gazdasági szféra szereplői számára is értékes
eredmények szolgáltatásával járuljon hozzá a hazánkban előállított élelmiszerek versenyképességének növeléséhez. A regionális tudásközpont missziója az, hogy az egri Eszterházy Károly Főiskola infrastruktúrájára is építve olyan országos jelentőségű élelmiszerbiztonsági kutatás-fejlesztéssel foglalkozó centrumot hozzon létre, mely az integrált
élelmiszerbiztonsági kutatások, valamint technológiai K+F révén nemzetközi tekintetben
is innovatív tevékenységet végez számos új magyar terméket és szabadalmat hozva létre.
Bár nem önálló felsőoktatási intézmény, de meg kell említenünk a Budapesti Gazdasági
Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának Salgótarjáni Intézetét. 2000. január 1-jén hozta létre a Parlament a Budapesti Gazdasági Főiskolát (BGF), amely jelenleg
több mint 58 ezer hallgatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye. A
BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának Salgótarjáni Intézete 1972-ben alakult. A
salgótarjáni intézetben jelenleg 800 nappali és 150 levelező tagozatos hallgató készül leendő közgazdász szakmájára.
A főiskola alapvető célja, hogy korszerű ismeretek birtokában lévő számviteli, pénzügyi
és informatikai szakembereket bocsásson az üzleti élet és az intézmények rendelkezésére.
Napjainkban a különböző társaságok, vállalkozások és egyéb szervezetek erősen függnek
a pénzügyi és számviteli információs rendszertől. Az e téren dolgozó közgazdászoktól elvárják, hogy angolul vagy németül beszéljenek és rendelkezzenek megfelelő számítástechnikai tudással is.
Az innováció tekintetében meghatározó szerepe van a régióban működő tudományos és
kutató intézeteknek, melyek közül az alábbiak emelhetők ki:
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete (Miskolc) 1993-as alapítása óta a régió elismert K+F intézményévé vált. Küldetése
a piaci jegyeket hordozó K+F tevékenység hazai megerősítése a környezettechnológia, a
szerkezetek biztonságos üzemeltetése, az informatika, a logisztika, az újrahasznosítás, a
megújuló energiaforrások alkalmazásának elterjesztése, a mechatronika, az új és tiszta
technológiák meghonosítása, az innováció társadalmasítása, a vidékfejlesztés és hatékony termelési módszerek bevezetése területén.
A pécsi központú Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja 1988
óta van jelen a régióban. A Miskolcon működő Észak-magyarországi Osztály elsősorban
a régió elmaradott, válság sújtotta térségeiben, illetve a határ menti régiókban végez a
térhez kapcsolódó multidiszciplináris kutatásokat. A térben egyenlőtlen fejlődés tényezői és jelenségei mellett a szociális gazdaság, a lokális fejlődés törvényszerűségei és
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módszertana áll érdeklődésük középpontjában. Ezen kívül jelentős szakmai segítséget
adnak a regionális és a vidékfejlesztés országos és régiós szintű stratégiai tervezéséhez.
Az FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete (Eger) feladata a szőlőtermesztés biológiai alapjainak megőrzése és továbbfejlesztése, valamint új agrotechnikai eljárások kifejlesztése a hegyvidéki kötött talajú szőlőültetvények használatára. Az Intézet mai kutatási profilja a II. világháború után alakult ki, amikor a borvidéknek legjobban megfelelő
szőlőfajták kiválasztása mellett feladatul kapta az új rezisztens szőlőfajták nemesítését,
klónszelekciós és Vitis vinifera nemesítésekkel új, nagyobb hozamú, korábbi érésű fajták előállítását, minősítését és elterjesztését. Ezen feladatuk megvalósítása során elért
eredményeik nemcsak a hazai szőlőtermesztés köztudatába és gyakorlatába ment át, hanem határainkon túl is elismerést váltott ki. Az ökológiai szőlőtermesztés, az eredetvédelem, az aromakutatásban, és a szőlőélettan területén itt folyó kutatások ma is meghatározó részét képezik a hazai kutatásnak.
A felsőoktatási kutató bázisok mellett komoly szerepük van a városokban, illetve a régióban található kutatási potenciálnak is. Jó példa erre a vállalati szektorra épülően a
BorcodChem, a TVK, az ÉVM és az Eurofoam alkotta „vegyipari tengely”, illetve a
Bosch cégek (Hatvan, Eger, Miskolc) és a ZF (Eger) nevével jelzett „mechatronikai tengely”.
10. táblázat: Észak-Magyarországi Régió innovációt közvetítő (transzfer) intézményei (db)
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Forrás: Innovációs centrumok helye és szerepe… (2005)

A regionális innováció további szereplői
- K+F tevékenységet is végző vállalatok,
- Termelő, szolgáltató vállalatok,
- Innovációs tanácsadó, szolgáltató intézmények,
- Pénzügyi szolgáltatók,
- Érdekképviseleti szervezetek,
- Vállalkozásfejlesztő szervezetek,
- Területfejlesztő szervezetek,
- Szakképző intézmények,
- Szakmai szervezetek,
- Tudományos műhelyek
A fenti innovációs „rendszer-elemek” a hatékony működés, az erőforrás-koncentráció stb.
érdekében hálózati együttműködésre léphetnek. Magyarország uniós csatlakozás utáni
versenyképességét nagyrészt a nemzeti innovációs rendszer működése határozza meg. Az
összehasonlító adatok rámutatnak az ország innovációs rendszerének erősségeire és gyen48
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geségeire: Magyarország a tíz új tagország között a 4-5. helyet, a kibővült EU 25 tagországa között a 14-15. helyet foglalja el.
A legtöbb kihívás az élethosszig tartó tanulásban és a szabadalmazásban mutatkozik. Sok
a hasonlóság az új tagországok innovációs rendszerében, emiatt különösen indokolt az
együttműködés és a nemzeti innovációpolitikák konvergenciájának kialakítása. A nemzeti
innovációpolitikának erős, a köz- és a magánszféra szervezeteit egyaránt tartalmazó hálózatokat, és a kapcsolódó szakpolitikákkal összehangolt támogatási rendszereket kell kialakítana.
3.1.3.4.

Innovációs potenciál

Az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) 1995-ben egységes szerkezetbe foglalta a regionális kutatási és fejlesztési, valamint innovációs potenciál vizsgálatának rendszerét, amely 4 tényezőcsoportot vizsgál, melyet az alábbi ábra szemléltet.
Regionális intézményi háttér

Regionális humán
feltételek
Térségi innovációs
potenciál

Regionális telephelyi
tényezők

Regionális gazdasági
klíma

13. ábra: Innovációs potenciált meghatározó tényezők
Forrás: Kocziszky (2005)

Az innovációs potenciál felmérés alapján összefoglalhatók a régió legfontosabb sajátosságai, problémái, gondolva a fejlesztés, illetve fejlődés elemeire egyaránt.
•
A kutatás-fejlesztés jellemző mutatói – a fővárosi koncentráció, dominancia mellett
– rámutatnak a régió gyengeségeire, amelyek elsősorban a K+F ráfordítások GDP
és a beruházások százalékában mért alacsony teljesítményét jelzik. Ebben különösen sajnálatos, hogy a nemzetközi arányokhoz képest jelentősen alacsonyabb a
vállalati szektor részaránya.
•
Az innovációs teljesítmény javulását a gyenge kereslet és gyenge diffúzió (tudásáramlás) akadályozza, amely csak regionális hálózatok révén javulhat.
•
A K+F teljesítmény szétaprózott, nem kellően hatékony, amit az egy K+F témára
jutó kutató, fejlesztő személyek, egy fő alatti száma is mutat, melyet a kritikus szint
fölé kell emelni.
•
A K+F potenciál ugyanakkor mind létszámában, mind tudományos teljesítményében jelentős, elsősorban a Miskolci Egyetemen koncentrálódik, amely az innová49
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•

•

ciós lánc mentén haladva „törpévé” zsugorodik, nem hasznosul kellő mértékben
gazdasági versenyképességként.
A régióban sem rajzolódnak ki egyértelmű kutatási prioritások, amelyek mind a
nagyobb számú, s koncentrált vállalkozások megbízásain, saját fejlesztésein alapuló, mind pedig az állami forrásokhoz finanszírozott K+F növekedésében realizálódnának. E vonatkozásban a Kooperációs Kutató Központok, a Miskolci Egyetem, valamint az egri és gyöngyösi főiskola Tudásközpont pályázatai jelentenek tematikus
koncentráltságot, amelyekhez jelentős milliárd forintot meghaladó vállalkozói megbízást integrálnak.
A Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület országos helyzetértékelése a régióra is igaz, nevezetesen, hogy az egyetemek tudásközpont funkciója alig
működik, a kutató-egyetemi erő gyenge, kevés az igazi tudományos iskola, hiányzik
a teljesítményt mérő kritérium-rendszer.

A régió kistérségei és azok innovációs helyzete
Az Észak-magyarországi régió speciális adottsága, hogy a városi népesség aránya ebben a
régióban a legalacsonyabb az országban. A régió kistérségeiben mintegy 1.300.000 ember
él. Az egész térségre jellemző az aprófalvas településszerkezet és az ezzel együtt járó
rossz vagy hiányos infrastruktúra, elöregedő és elvándorló népesség, a roma lakosság térhódítása miatti növekvő gazdasági elszigetelődöttség és leszakadás.
Az országos területfejlesztési stratégia, a kistérségek növekedési potenciáljainak javítása
érdekében több prioritás érvényesítését tűzte ki célul, a végrehajtó szintek és programok
számára. Ezek egy része összefüggésben áll a régió innovációs törekvéseivel és teljesülésük ezektől is függ. A legfontosabb célelemek:
- Versenyképesség javítása regionális és országos szinten egyaránt.
- A fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, a környezettudatos technológiák alkalmazása és terjesztése.
- Határokon átnyúló kapcsolatok kiépítése.
A versenyképesség, ahogy korábban már ismertetésre került, összetett kategória, amely arra utal, hogy az adott térség vagy gazdasági alakulat korszerű technológiákra épülő, magas
hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások révén, folyamatos növekedést ér el, miközben magas foglalkoztatási szinten biztosít környezetének és képességekkel rendelkezik a
folyamatos megújulásra. Mind a technológiai alapok megteremtése, mind a növekedési
források biztosítása, mind az újdonságteremtési erőfeszítések támogatása innováció menedzselési beavatkozásokat igényel. Ezek tartalma nem tér el az általánosan ismert, elfogadott és már korábban is sikeres támogatási megoldásoktól. A különbség abban áll, hogy
ezek a támogatások célirányosan, folyamatos külső menedzsment felügyelet és helyi közösségépítés keretében juttathatók el a szereplőkhöz. Le kell választani az ilyen támogatási rendszereket a versenyszféra stabil vagy előnnyel rendelkező alanyairól, kompetitív támogatási rendszereiről.
A kistérségek, ezen belül az elmaradott és a súlyosan hátrányos helyzetű közösségek esetében kevésbé lehet számítani a magánszféra önérvényesítési képességeire, ezért olyan
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programokat kell megalkotni, amelyekben a köz- és a magánszféra a kölcsönös előnyök
talaján, nyílt viszonyok között képessé válik innovatív rendszerek, gazdasági egységek
talpra állítására, felnevelésére és szárnyra bocsátására.
Ez egy speciális inkubációs folyamat és ehhez ennek megfelelő kockázati tőkefinanszírozási módszereket és támogatási technikákat is lére kell hozni. Ebben a kezdeti szakaszban
a térségi önfoglalkoztatást és önfogyasztást kihasználó elemi vállalkozásokat is támogatás
alá kell vonni.
Az innováció diffúziója a kistérségek szempontjából az innovációs folyamat legfontosabb
mozzanata. Az újdonságteremtés K+F elemeket súlypontozó elemei helyett a „jó gyakorlatok” transzferálása feltételeinek a biztosítását kell kiemelt célként megjelölni. És ennek
támogató – kistérségben is gondolkozó, azt ismerő – közigazgatási, üzleti – szolgáltató ill.
civil intézményeit is ki kell alakítani. Az ICT technológiák és a kistérségi e-kormányzati
fejlesztések ennek kommunikációs infrastruktúráját részben, megteremtették ill. rövid
időn belül kialakítják. Az innovációt ösztönző projekt lehetőségek a tartalmi elmozdulásokat is lehetővé teszik. Ennek nagy és korszerű szinterei lehetnek:
- oktatási, felnőttképzési, szakképzési programok távoktatási rendszereken keresztül,
- tudás- és technológiai centrumokkal való kapcsolattartás,
- távmunka révén az elszigetelt térségek bekapcsolása a foglalkoztatási rendszerekbe,
- határ menti területek információ ellátása a szomszédos ország területileg jobban elérhető térségeiben való tájékozódás, munkavállalás, vállalkozás lehetőségeiről,
- kistérségen belüli hálózatépítés és nemzetközi kapcsolatkeresés,
- KKV tanácsadói hálózat és inkubációs szolgálat működtetése,
- transzfer szervezetekkel való közvetlen kapcsolattartás és információcsere.
A kistérségi innovációk létrehozásában és elterjesztésében különösen fontos szerepet kapnak a példaadó értékkel rendelkező közismert személyiségek és akciók. A megvalósult ill.
elterjeszteni kívánt innovációkat tudatosan kell, célzott és szervezett információk révén az
érintett közösség számára felismerhetővé, megismerhetővé és kipróbálhatóvá tenni. Az
ilyen misszió jellegű feladatokat az erre specializálódott térségi un. forrás központokra ill.
transzfer szervezetekre kell bízni. A kistérségi innovátorok közös jellemzője, az igény a
háttér tudás folyamatos elérhetőségére. Ezt csak olyan programok biztosíthatják, ahol a
támogató szervezet közvetlen jelenlétét állandón demonstrálni tudjuk. Ennek három pillére: a közelség, elérhetőség, az együttműködési hajlandóság és a kiemelkedő szakmai tudás
és tapasztalat. Az innovációs milliő alakításában sokszor alkalmazzák sikerrel azt a megoldást, hogy egyszerű, jól átlátható „technológiák beékelésével” (szigetszerű beépítése és
fenntartása) indítják el a folyamatokat, majd e példa sikereire és minta adó értékeire építve
kezdik meg a széleskörű terjesztést.
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A régió gazdasági ágazati szerkezetének fő jellemzői
11. táblázat: Bruttó hozzáadott érték %
Megye
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Nógrád
Észak-Magyarország

Mezőgazdaság
6
6
4
4

Ipar

Építőipar

30
33
27
32

5
5
6
5

Szolgáltatások
59
56
63
59

Ágazatok
összesen
100
100
100
100

A régió ágazati szerkezete a hozzáadott érték szempontjából szofisztikáltnak tűnik, azonban néhány ágazat kiemelkedik. Nevezetesen az:
- élelmiszeripar,
- vegyipar,
- gépipar,
- villamos energia ipar
mutat markáns teljesítmény többletet és együttesen a régió gazdasági folyamatait döntő
módon befolyásolják.
Az export szerkezetet és teljesítményt vizsgálva, világossá válik a szerkezet igen torz
struktúrája és a szolgáltatások látszólagos magas hozzáadott szerinti részarányának csekély versenyképessége. A teljes export 80 – 90 %-át három ágazat adja:
- a gépipar,
- a vegyipar,
- és a kohászat.
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3.2. Megalapozó felmérés és eredményei
3.2.1. A felmérés módszertani háttere

A NORRIS Projekt keretében a keresleti és kínálati oldal felmérése 2006. decembere és
2007. áprilisa között zajlott, az Európai Unió ajánlása alapján (15. ábra).

Kínálati oldal

Kvalitatív
Minőségi jegyek számbavétele
Mélyinterjúk alkalmazása

15 db
12 db
3 db

Kvantitatív
Számszerűsíthető adatok rögzítése
Kérdőívek alkalmazása

30 darab interjú
30 darab kérdőív
Interjúk megoszlása:
Kérdőívek megoszlása:
Technológiai kutató központ 12 db
Üzletet támogató szervezet 12 db
Közintézmény
6 db
Keresleti oldal

Kvalitatív
Minőségi jegyek számbavétele
Mélyinterjúk alkalmazása

Kvantitatív
Számszerűsíthető adatok rögzítése
Kérdőívek alkalmazása

5 db interjú
30 személyes találkozó

500 db kiküldött kérdőív
150 visszaérkezett kérdőív

14. ábra: Primer információgyűjtés logikai folyamata
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Az előzetes kutatások alapján az innovációs felmérés az alábbi gazdasági ágazatokra terjedt ki. A kassai és észak magyarországi régióban is fontos szerepet betöltő ágazatok:
o gépgyártás;
o elektromos és optikai felszerelések gyártása;
o élelmiszeripar;
o alapanyaggyártás;
o környezetipar.
Az Észak-Magyarország esetében fontos ágazatok:
o vegy- és műanyagipar;
o fémgyártás és –megmunkálás;
o szállítmányozás és raktározás.
3.2.2. A keresleti oldal felmérése

A fejezet célja, hogy a szlovák és magyar KKV-kat vizsgálja a tulajdonosi szerkezet, az
árbevétel, a méret és egyéb jellemzők alapján, felhasználva a NORRIS kérdőíves felmérés
keretében szerzett információkat. Az elemzés megállapította, hogy az alábbi tényezők tekintetében tapasztalható jelentősebb eltérések.
- foglalkoztatottak száma;
- éves árbevétel;
- legfontosabb piacok;
- alkalmazottak idegennyelvi jártassága.
A Szlovákiában folytatott felmérés mintájában nagyobb számban fordultak elő kisvállalkozások, míg a magyar minta nagyobb arányban tartalmazott nagyvállalatokat.
Nagyobb eltérés mutatkozott azonban az éves árbevétel tekintetében. A magyar mintában
35 % volt azoknak a vállalatoknak az aránya amelyeknek az éves árbevétele a 400,000 euró és a 4 millió euró közötti sávban volt, míg Szlovákiában 25% volt ez az arány. Magyarországon a vállalatok 25%-nak volt 4 millió euró feletti árbevétele, míg Szlovákiában
ez az arány csak 10,5 % volt. Ez egy mintán belüli, szignifikáns eltérés, ezért részletes
elemzés tárta fel, hogy melyek azok az iparágak az egyes régiókban amelyek a legnagyobb árbevételű vállalatokat foglalkoztatják. A részletes elemzés kimutatta, hogy Szlovákiában általában a gépiparban tevékenykedő vállalatok érik el a legmagasabb éves árbevétel, míg Magyarországon ez inkább az alapanyag gyártásban érdekelt vállalatokra jellemző. Általánoságban is elmondható, hogy a magyar minta magasabb éves árbevétellel
rendelkező vállalatokat tartalmazott.
Jelentős eltérések mutatkoztak a főbb piacok tekintetében is. Itt elsősorban a nemzetközi
piacokra kell gondolni. Míg Szlovákiában a gépipar a leginkább nemzetközi piacokra termelő iparág, addig Magyarországon ez elsősorban az elektromos és optikai iparág. Ez
alapvetően a közvetlen külföldi befektetések e szektorokban tapasztalt nagyobb arányával
magyarázható és nyilvánvalóan sokat elárul az egyes iparágak a két régió versenyképességében betöltött szerepéről.
További érdekes különbség a foglalkoztatottak nyelvtudásában mutatkozott. A szlovák
mintában szereplő vállalatok alkalmazottai sokkal felkészültebbek az idegennyelv tekintetében.
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Szlovákiában a mintában szereplő összes foglalkoztatott 32,9 %-a, Magyarországon azonban csak 13,3 %-a beszél angolul. Hasonló a helyzet a német nyelv tekintetében is. Legszembetűnőbb a különbség az orosz nyelv esetében. Szlovákiában az alkalmazottak 23,6
%-a beszél oroszul, míg Magyarországon csak 0,8%-a.
A felmérés második célja, az innováció szükségességének, a termék és szolgáltatás fejlesztésnek, az innovációs folyamatok elemzésének vizsgálata volt, a célok között szerepelt
az egyes partnerek bizonyos innovációs tevékenységek iránti preferenciájának megállapítása is.
A két régiót összehasonlítva a Kassai Régióban magasabb az innováció iránti igény, meglepő módon az alapanyag-gyártásban mindkét régióban relative szerény igény mutatkozik
az innováció iránt.
Néhány kisebb különbség felfedezhető a két régió között a termék és szolgáltatás fejlesztésben is. A termékinnováció alapja közel azonos a két régióban. A legtöbb válaszadó (85
% Magyarországon és 75% Szlovákiában) a fogyasztók által támasztott igényt (keresletet)
jelölte meg a termékinnováció alapjának. Hasonló a helyzet a piacra újonnan bevezetett
szolgáltatások és termékek átlagos számában is, Szlovákiában ez a szám 21, míg Magyarországon kissé kedvezőbb, 26 az újonnan bevezetett termékek és szolgáltatások száma. Az
innováció hiányának oka szintén hasonló a határ két oldalán. A legtöbb vállalkozás a forráshiányt tartotta az innováció legfőbb gátjának.
Merőben más a helyzet az innováció eredményét tekintve. A szabadalmi bejelentések
számát, illetve az egyes iparágak közötti megoszlását tekintve a magyar régió kedvezőbb
helyzetben van, mint a szlovák. Amíg Magyarországon a szabadalmi bejelentések száma
nagyjából egyenlő mértékben oszlik meg a felmérésben szereplő gazdasági ágak között,
addig Szlovákiában a szabadalmi bejelentések jobbára csak a gép-, élelmiszer-, és anyaggyártás területére korlátozódtak, különösen jelentős hányaduk származott az alapanyaggyártás területéről.
Az innovációhoz vezető tanulási folyamatot illetően, a kérdőív foglalkozik az innovációhoz szükséges információval, az innováció piaci hasznosulásáig eltelt idővel és az innováció és az együttműködések finanszírozásával.
Az innovációhoz szükséges információk forrásának osztályozásánál nincsenek jelentős
különbségek a régiók között. Mindkét régióban az innovációhoz szükséges információk
alapvetően személyes kapcsolatok révén jutnak el (jobbára történelmi, hagyományos okok
miatt). Az információk általában a vásárlóktól származnak, melyet kiegészítenek a különböző kiállításokon, vásárokon szerzett információk.
Az innovációk piacra jutásáig eltelt időben jelentős különbségek mutatkoznak a két régió
között. Amíg Szlovákiában átlagosan 6 hónap telik el amíg piacra jut egy innovációt tartalmazó termék vagy szolgáltatás, addig Magyarországon ez 9 hónapot is igénybe vehet.
Ezt támasztja alá az is, hogy a szlovák vállalatoknál több ember foglalkozik innovációval
és valamennyivel több pénzt fordítanak innovációra.
Az innováció finanszírozás forrása a magyar vállalatok esetében legtöbbször állami támogatás. Elvétve használnak csak saját forrást például a vállalati minőségbiztosítási rendszer
kiépítése esetében, a marketing és értékesítés fejlesztésekor vagy az IT fejlesztés esetében.
Minden esetben a legkevésbé kedvelt finanszírozási forrás a bankhitel volt. Az üzleti partnerek vagy a vevők pénzügyi bevonása szintén nem túl népszerű különösen a termelési,
és a működési, illetve az oktatási, képzési folyamatok esetében.. A megkérdezett magyar
vállalatok csupán 6%-a használná ezt a forrást a fenti célokra.
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A szlovák vállalatok képviselőinek más a véleménye. Minden esetben saját forrást használnának az egyéb források helyett. A legszembetűnőbb különbség a termelés és a működés javításának finanszírozásában mutatkozik, hisz a szlovák vállalatok körülbelül 71%-a
használna saját forrást erre a célra, csak kevesebb, mint 20 %-uk használna egyéb forrást.
A szlovák vállalatok hajlamosabbak külső forrást bevonni Például a termékfejlesztés tekintetében, vagy a technológia fejlesztés tekintetében inkább partnereket vagy banki hitelt
vonnának be a finanszírozásba az állami támogatások helyett. Az állami támogatások vállalati célokra való felshasználása nem túlságosan népszerű a szlovák vállalatok körében.
Néhány esetben ez csak a harmadik helyen szerepel a vállalati saját forrás, az üzleti partner vagy vevő bevonása után. A szlovák vállalatok egyáltalán nem használnának banki hiteleket az alkalmazottak képzésére, oktatására
Általánosságban elmondható, hogy a magyar vállalatok hajlamosabbak állami támogatások igénybevételére. A második legnépszerűbb finanszírozási forma a vállalati saját forrás. Üzleti partnerek, vevők bevonása és a banki hitelek nem túl elterjedt finanszírozási típusok. A szlovák vállalatok hajlamosabbak saját forrást bevonni egyéb finanszírozási
forma helyett. A második legnépszerűbb finanszírozási forma az üzleti partnerek illetve a
vevők bevonása.
Arra a kérdésre, hogy a vállalatok milyen intézményt bíznának meg innovációs kutatással,
mindkét régióban hasonló volt a válasz. A legtöbben az egyetemek és kutatóintézetek mellett voksoltak.
A kérdőív B szekciójának utolsó része a Szlovákiában és Magyarországon fennálló vállalatműködtetési feltételeket taglalta iparáganként és a vállalatok K+F igénye szerint. Ez a
felmérés egyik legfontosabb célja volt.
A kérdésekre adott válaszok alapján, űgy tűnik, hogy Magyarországon kedvezőtlenebbek
a feltételek a vállalatok működtetéséhez, a kormányzati és önkormányzati támogatások terén, mint Szlovákiában. Szlovák részről a leggyakoribb válasz az állami és regionális támogatás, a hatékony támogatási rendszer, és a kockázati tőke jelenléte. A legjobb helyzetben a tőkéhez való hozzájutás, a szakképzett munkaerő, megfelelő beszállítók, voltak az
összes szektorban Magyarországon és Szlovákiában egyaránt. Az iparágak tekintetében
nincsenek jelentős különbségek. A szlovák vállalatok szinte minden feltétel tekintetében
jobbra értékelték helyzetüket Elmondható, hogy a szlovák üzleti környezet kissé job az
észak-magyarországinál.
A vállalatok K+F igényét tekintve a legnagyobb igény a termék, technológia és szoftver
fejlesztés területén van. Szlovákiában magasabb az igény az anyaggyártásban való fejlesztésre is.
A kérdőív utolsó C szekciója a technológiai innovációval foglalkozik. A technológiai innováció iránti igény – mint ahogy az a felmérésből is kiderül – relatíve magas mindkét régióban. A technológiai innováció iránti igény Magyarországon valamivel magasabb az
öszes vizsgált szektorban, kivéve a gépipart. Ez csak jobban megerősíti a korábbi megállapításokat, és a gépipart teszi a legnagyobb innovációs potenciállal és innovációs kereslettel rendelkező szektorrá a Kassai Régióban.
Jelentős különbség mutatkozik a 3 éven belül végbemenő innovációs folyamatok eredményeként létrejött új technológia bevezetésében is. Az összes iparágat tekintve a magyar
vállalatok nagyobb hányada szándékozik új technológiát bevezetni. E téren csak az élelmiszeripar területén aktívabbak a szlovák vállalatok. Ennek oka a szlovák élelmiszeripari
vállalatok jelenlegi technológiai kapacitásában keresendő, illetve az élelmiszeripar viszonylag magas növekedési potenciáljának a Kassai Régióban.
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A technológiai fejlesztésben végbemenő együttműködések terén a helyzet mindkét régióban hasonló, és a vállalkozók fentebb vázolt preferenciáit mutatja. A legtöbb vállalat
egyetemekkel vagy specializált vállalatokkal működne együtt a technológiai fejlesztés érdekében.
3.2.3. A kínálati oldal felmérésének főbb megállapításai
3.2.3.1. Szerkezet és a begyűjtött információ mennyisége

Az innovációt nyújtó szervezeteken alapuló régióban főként kutatóintézetek, felsőbb fokú
oktatási intézmények találhatóak, vagy olyan szervezetek, melyeket az említettek hoztak
létre. A kutatóintézetek nem függetlenek, mert a felsőbb fokú oktatási intézmények vezetik őket, ami befolyásolhatja tevékenységük jellegzetességeit. Felismerhető, hogy léteznek
újonnan alapított for- és non-profit formációk, melyek többnyire klasszikus formát öltenek
(kft., stb.), de újfajta társaságok is vannak (együttműködő kutatóintézet, inkubátorok). Az
innováció és az innováció transzfer területén ezek az együttműködési módok jó megoldást
jelentenek a régióban, sőt, az egész ország területén, és az ezen együttműködéseken alapuló tapasztalatok más területeken is hasznosak lehetnek (12. táblázat).
12. táblázat: Interjúk megoszlása szervezeti típusok szerint
A szervezet típusa

Mintaszám (tervezett)
SK
HU

Az interjú
eszköze

Mintaszám (jelenlegi)
SK
HU

1. Technológia szolgáltatók

D 4.1.

18 db

18 db

17 db

20 db

2. Üzleti támogató szervezetek

D 4.3.

12 db

12 db

10 db

9 db

3. Közintézmények

D 4.1.

6 db

6 db

4 db

2 db

A következőkben egy rövid leírást adunk az új együttműködési módokról:
Kooperatív kutatóintézetek: a felsőbb oktatás, egyéb non-profit kutatási ágazatok és a vállalkozási és üzleti innovációs szféra összekapcsolódása, ahol létrejön az oktatás, a kutatás-fejlesztés, a tudás és a technológia-transzfer integrációja.
Egyetemi decentrum: tudományos, oktatási és innovációs (stb.) alközpont, hasonló tevékenységgel.
Inkubátor: fogalom és eszköz is, egy olyan egység (vagy munkaterület), amely csak kezdő
KKV-k számára nyújt közszolgáltatásokat és üzleti-hivatalos segítséget, rendszerint
piaci áron. Segíthet fejleszteni a vállalatokat, munkahelyeket teremteni egy speciális
területen.
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A találkozások vázlata
13. táblázat: Legfontosabb megállapítások a kínálati oldal értékelése és elemzése alapján
1. téma
A regionális innovációhoz
kötődő tőke rendelkezésre
állása, hozzáférhetősége és
felhasználási mintázata:

2. téma
Együttműködés a partnerekkel:

3. téma
Az innovációhoz kapcsolódó tevékenységek fő húzóereje:

Technológiai Kutatóközpontok
A többnyire visszatérő vélemények a regionális innovációs
tőke eloszlásáról inkább pesszimisták voltak, a következő típusú válaszok születtek:
 Bonyolult folyamatok és adminisztrációs eljárás.
 Lassú döntéshozatal.
 Túl lassú a működési folyamat.
 Nehéz pénzhez jutni.
 Hosszú folyamat.
 Bürokratikus.
 Korlátozott elérhetőség.
Minden megkérdezett technológia szolgáltató hangsúlyozta
a nemzeti és nemzetközi kutatási együttműködéseket. Az
együttműködés különböző módjait választották, de néhány
közös témát megemlíthetünk:
 Közös kézikönyvek és tankönyvek kiadása
 FP5 project kidolgozása
 Közös kutatási projectek
 Főként tanító tevékenység (oktatás – tanfolyamok)
 Konferenciákon történő részvétel, ill. azok szervezése
Néhány esetben problémát jelentettek a nyelvi nehézségek.
Az innovációs források esetében a húzóerők nagy szerepet
játszanak, meghatározóak az irányítási eszközök, befektetések, motivációs eszközöket alkalmaznak, és meghatározott
belső fejlődési irányokat választanak:
 A kutatási és emberi erőforrások szabad elérhetősége
 Fennálló együttműködések tudósokkal
 Jó kapcsolat más kutatóintézetekkel
 Személyzet
 Innovációs potenciál
 Tudásalap
 Kiváló személyzet és laboratórium (felszerelés)

Üzleti támogató szervezetek

Közintézmények

 A pályázati/árajánlati lehetőségek jó irányba

 Zárt rendszer.
 Szükséges, hogy folyamatos legyen a hozzáfér-

tartanak.
 A programszerű támogatások hatékonyabbak lennének.
 Fenntarthatóvá teszik a programokat/projecteket, segítik a projectek folytatását.

hetőség.
 A támogatottak a szervezetek szélesebb köréből
kell, hogy kikerüljenek.
 Legyen ésszerű a hasznosítási folyamat.
 A döntéshozatalt le kell rövidíteni.
 A támogatottak kifizetése legyen gyorsabb, és
kevesebb adminisztrációt igényeljen.

 Keresik az együttműködést a lehetséges partner

szervezetekkel.
 Próbálnak egyre több nemzeti és EU-s támogatást szerezni.
 Próbálnak project-partnereket találni (konzorciumot létrehozni), hogy még nagyobb hatékonyságot
érjenek el az együttműködésekben.

 A területi fejlődés szükségessége
 A tapasztalat és a szakértelem fejlesztése
szervezeteinknél

 A régió csupán néhány vállalata támaszt
igényeket

 Külön feladat kell, hogy legyen az KKV-k

ösztönzése innovációs szolgáltatási támogatás által
 Az oktatás, a nyílt napok és a terjesztés megfelelő eszközök lehetnek az KKV-k inovációs
tevékenységének ösztönzésére
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14. táblázat: Kutatási eredmények magyar-szlovák összehasonlítása
HU

SK

Bármely típusú szervezet dominanciája a régióban
Észak-Magyarország legfontosabb szervezete a Miskolci Egyetem, köszönhetően számos (több mint 100)
tanszékének. Főként a mérnöki karok folytattak sok
kutatást az KKV-kkal, de ezek a karok nagyvállalatokkal is dolgoznak, mint pl. a Bosch vagy a MOL.
Az egyetemen rendelkezésre áll az infrastruktúra az
alapkutatásokhoz – feltéve, hogy a kutatásban résztvevő tanszék már kiépítette infrastrukturális hátterét.
(Sajnos sok tanszéknek csak 20 évnél idősebb kutatási háttere van.)

A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) és a Kassai
Műszaki Egyetem Elektrotechnikai és Informatikai
Karának Elektromos Hajtóművek és Mechatronika
Tanszéke bír kiemelkedő jelentőséggel.

A vizsgált szervezetek kutatási területei
Menedzsment és gazdaság
Mechatronika
Termelés módszertan
Gyártási folyamat
Égetési technológia és hőenergia
Elektrotechnika-Elektronika
Logisztika
Geofizika
Mezőgazdaság
Környezetvédelmi technológiák
Energiahasznosítás

Menedzsment és gazdaság
Aeronautika
Nanotechnológiák, biotechnológiák
Elektronikai technológiák
Mechanikus elektronika
Energia mérnökség
Robotika
Biztonságirányítás
Környezetirányítás
Kísérleti fizika
Elektronikus eszközök fejlesztése és előállítása a kábel
nélküli adatforgalomhoz, telemetriához, technológiai
folyamatok
méréséhez,
szabályozásához
és
automatizációjához
Stratégiai tervezés és tanácsadás támogatása
Mikro-kölcsön programok
Pénzügyi szolgáltatások, kiskereskedelmi és testületi
bankügyek
Általános mérnökség
Metallurgia
Új anyagok kutatása és kifejlesztése

Az innovációs támogató tevékenységek közvetlen alkalmazottai
A kérdőívekre és interjúkra adott válaszok alapján az
innovációs támogató tevékenységek alkalmazotti létszáma 10-49 fő közötti. Ez a szám különböző lehet a
különböző típusú intézményekben. A technológia
szolgáltatók alkalmazottainak kb. 70%-a K+F területen dolgozik (többnyire egyetemi tanszékek és kutatóintézetek), az üzleti támogató szervezetek viszont
csupán néhány (2-5) fővel dolgoznak.
Ami a technológia szolgáltatókat illeti, az innovációs
támogató tevékenységek közvetlen alkalmazottainak
halmozott átlaga több, mint 1200.

Ami a technológia szolgáltatókat illeti, az innovációs
támogató tevékenységek közvetlen alkalmazottainak
halmozott átlaga több, mint 743.
Ami az üzleti támogató szervezeteket illeti, a vezetői
szint érzékeny csaknem minden alkalmazott egyetemi
oktatására, a technikai szint pedig pl.: üzleti támogató
szervezet (BSO) munkaerő tevékenységi területei: projectek előkészítése és megvalósítása: 3 alkalmazott,
előadói tevékenység: 7 alkalmazott, tanácsadói tevékenység: 2 alkalmazott.
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Legtöbbször a döntéshozatal lassúságát okolták a problematikus egyetemi innovációért,
amit még a különböző szintek (kar, centrum, gazdasági tanács, egyetemi tanács) is bonyolítottak. Az viszont már örömtelibb, hogy a jelenlegi jogi körülmények között a vállalatokkal történő együttműködés (még a közcégekben is) sokkal hatékonyabb.
A másik kedvezőtlen helyzet az, hogy hiányzik az innovációhoz és K+F-hez kapcsolódó
oktatási és képzési téma és a források.
A hatékonyság növelése érdekében elengedhetetlen, hogy erősödjön az együttműködés a
kutatók és az innovációs szakemberek (közgazdászok, jogászok, szociológusok, stb.) között. A kutatókat és a kutatócsoportokat irányítani kell.
Minden megkérdezett egyformán mérlegelte a helyi, az országos és az európai piacokat,
de kevésbé vették figyelembe az Európán kívüli piacokat. Ez a nézőpont természetesen
különböző, az egyes területektől függ. Országos szinten a K+F és az innovációs szolgáltatások és termékek, technológiák a legfontosabbak, a nemzetközi piacon pedig a termékek
és technológiai transzferek a leglényegesebbek, ami részletezve főként partnereket, piacot
és pénzügyi támogatást (külföldi pénzforrásokat) jelent.
Egy hivatalos együttműködés vagy egy átlagos cég egy másik céggel csupán a vizsgált
esetek 50 %-ában kiemelkedő, ilyen nemzetközi kapcsolat csak 2 esetben volt. Ez a helyzet további lehetőségeket vet fel, mert egy közcégben a technológia transzfer sokkal könynyebb folyamat, és előnyös a résztvevők számára.
A kapcsolat hagyományos módját (hivatalos prezentációk, események, kétoldalú tárgyalások), mint a kommunikáció leghatékonyabb módját, megtartják, de új megoldásokat is elfogadnak (pl. fókusz csoportok, innovációs kávéhéz és bár). Az egyik esetben egy innovációs menedzsert is alkalmaztak.
Az együttműködés/szövetkezés kialakítása néhány esetben nehéz lehet a vállalatok anyagi
helyzete miatt (nincs kifizethető összeg a szolgáltatásokra), és ami még nehezebb, az a
rendkívüli technológiai felszerelés, a nem pontosan meghatározott feladatok és a határidők. Az első és legfontosabb probléma megoldására az volt az egyetlen lehetőség, ha a
vállalatok K+F szerződéseket kötöttek az innovációs alapba történő befizetés helyett. (A
nemzetközi jog szerint minden vállalat köteles bevétele egy bizonyos százalékát befizetni
az Innovációs Alapba, kivéve ha megbíznak egy külső céget, hogy a vállalat számára K+F
tevékenységet folytasson.) Ha ez az összeg nem elég, felhasználható az
(ár)ajánlatokban/(pályázatokban?) is, mint saját hozzájárulás.
Egy kapcsolat létrejöttéhez a vállalatoknak és a kutató egységeknek is kezdeményezni
kell. Egyirányú kapcsolatra csupán 2 példa volt. Ez a nyitottság meghatározhatja a szándékot, a hatékonyság növeléséhez pedig elengedhetetlen. Ráadásul a vizsgált egységek
többsége sikeres kapcsolatban állt egy vállalattal a régióból, így egy újabb kapcsolat nem
számít újdonságnak.
Az innováció keresleti és kínálati oldalának egyensúlyáról alkotott vélemény szerint a különbség sok esetben elég nagy.
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A fő probléma, hogy a vállalatoknak csupán kis hányada gondol az innovációra, elsősorban anyagi okokból, valamint a konzervatív gondolkodás miatt (jelenleg a cégek többnyire “követő-felhasználó” mentalitással rendelkeznek, nem tudnak az újdonságokról, vagy
nem akarnak velük foglalkozni). Mindkét oldalt fejleszteni kell: a kínálati oldal az alkalmazott kutatásokat a piaci igényekhez kell, hogy formálja, és növelnie kell infrastrukturális hátterét és humán erőforrás kapacitását. A keresleti oldalon pedig fejleszteni kell az innovatív gondolkodásmód iránti érzékenységet.
A hatékony együttműködéshez elengedhetetlen az egész, projecteket tartalmazó innovációs lánc inkubációja és magas minősége, beleértve a kockázati tőkét is. Többnyire gyors
eredmények érhetőek el az információs irányítás fejlesztésével, mert néha a keresleti és a
kínálati oldal nem is tud egymásról.

Pénzügyi támogatás

Pénzintézetek

Pénzügyi támogatás

Üzleti támogató szervezetek

Információszolgáltatás

Technológia szolgáltatók
Információszolgáltatás
Pénzügyi támogatás

Innovációs szolgáltatás

KKV-k

Innovációs szolgáltatás

Nagyvállalatok

Finanszírozó programok

15. ábra: Különböző innovációs támogató intézmények szervezete a
célvállalatok igényeinek meghatározásához
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15. táblázat: A vizsgált szervezetek által biztosítható szolgáltatások listája
Szolgáltatások

Szám

K+F projectek fejlesztése
Támogatás az R&D /research&development? – kutatásfejlesztés?/ vagy innovációs felszerelés beszerzéséhez
Képzés és oktatás

Innovációs táTechnológia
mogató szerve- Közintézmények
szolgáltató
zet
HU

SK

HU

SK

HU

SK

1

6

0

-

0

X
X

0

2

-

0

-

X
X
X
X
X

0

X
X
X
X
X
-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

4

0

-

1

-

1

-

1

-

0

-

0

-

0

-

1

-

6

X
X
X
X
X
X
X

2

-

3

15

Minőség és hitelesítés

4

0

Kísérlet és elemzés

5

2

Új termék kifejlesztése

6

4

Technológia bemutatása

7

10

Technikai konzultáció

8

2

1

0
0
0
0
0

Támogatás a folyamatok fejlesztéséhez (rendszerek
automatizációja)
Technológiai információ keresése (szabadalmak, eszközök)

9

1

10

3

Partner keresése

11

2

Támogatás az innovációs menedzsmenthez

12

2

Támogatás az üzletek beindulásához / mellékes haszonhoz

13

1

Támogatás az ipari tulajdon védelméhez

14

0

Technológiai ajánlatok

15

11

Technológiai igények

16

0

Tőke keresése

17

1

18

1

X
X
-

19

1

-

6

X

2

-

20

0

-

1

-

1

-

21

0

-

1

-

1

-

22

0

0

-

23

0

X
-

0

-

X
X
X
X

2

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Támogatás az országos/regionális projektekre történő ajánlattétel előkészítéséhez
Támogatás az európai/nemzetközi projektekre történő ajánlattétel előkészítéséhez
Információ az országos/regionális irányelvekről és közsegélyekről
Információ az európai/nemzetközi irányelvekről és közsegélyekről
Támogatás üzleti/termék terv elkészítéséhez
Támogatás az üzleti irányításhoz (humán erőforrások, felelősségre vonhatóság)
Tevékenységek a vállalkozói dinamizmus előmozdítására

24

2

Kockázati tőke

25

0

Támogatás az üzletek nemzetközivé tételéhez

26

1

Nemzeti piac elemzése

27

2

Nemzetközi piac elemzése

28

1

Pénzügyi támogatás

29

0
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0

5
2
4
0
0
0
4

-

0

-

5

0

2
4
0
0
2
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16. táblázat: A KKV felmérés megállapításai magyar-szlovák összehasonlításban
HU

SK

Az KKV igények értelmezése. Nyilvánvaló hiányosságok
A válaszolók kihangsúlyozták a kutatási és
emberi erőforrások szabad elérhetőségét, a
szakértelmet kutatási területükön és egy jól
működő konzultációs szolgáltató hátteret.
A konzultációs szolgáltatások csak hosszabb
ideje tartó kommunikációs periódus után működnek, ami idő-hiányban jelentkezik a piaci
igényekben.
Az innovációs tevékenység fő húzóerői különben
kiegyensúlyozottak
ÉszakMagyarországon. Az KKV-knak csak ritkán
van kapcsolata a technológia szolgáltatókkal,
és az egyetemmel is. A nagyvállalatoknak
megvan a maguk K+F kapacitása és infrastruktúrája.
Az országos (állami) és regionális innovációs
támogatásokat nagyon alacsonynak ítélik a
válaszadók.

Az innovációhoz köthető tevékenységek fő
húzóerői kiegyensúlyozottak – a kínálat ajánlatai a kereslet kezdeményezéseivel. A régióban vagy egy településen egy vállalat működtetésének feltételei közül kiemelték a kutatási kapacitást és kínálatot, valamint a tanácsadó és konzultációs szolgáltatásokat.
Az üzleti támogató szervezetek úgy vélik,
hogy az innovációs tevékenységek fő húzóereje kiegyensúlyozott. A saját ötletek és saját vásárlói igények jelentik a fő motivációt
az KKV-k termékeinek innovációjához. Ezen
típusú támogató szervezetek három veszélyt
ismertek fel az K+F támogatások piacán: ritkák a K+F előadások, kiszámíthatatlan a hazai piac és az a tény, hogy a nemzeti vállalatoknak megvan a maguk fejlesztési kapacitása és kapcsolatai, és nem adnak anyagi hozzájárulást a K+F tevékenységhez. Az állami
és regionális innovációs támogatásokat nagyon alacsonynak tartották! Másrészről viszont a kutatási kapacitás és kínálat, a tanácsadó és konzultációs szolgáltatásokat kielégítőnek vélték.
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4. Helyzetértékelés eredményeinek összefoglalása
A SWOT analízis elkészítése, a stratégia kialakítása módszertanával összhangban, jelen
projekt keretében kettős céllal valósult meg:
 egyfelől a helyzetelemzés tematikus összefoglalásának céljával, kiemelve és a mátrix
tematikájának megfelelően összegezve mind a szekunder, mind a primer adatelemzéseknek az elkészítendő stratégia szempontjából kulcsfontosságú információit;


másfelől a stratégiai SWOT mátrix módszertanának megfelelően információ azonosítási céllal, a regionális innovációs stratégia által kezelendő szükséges és lehetséges
pontok körvonalazása céljából.

A SWOT elemzés a fentieknek megfelelően összegzi a régió jelenlegi, innovációs folyamatokhoz köthető helyzetét, az innovációs folyamatok megvalósulásának jelenlegi lényegesebb súlypontjait, hiányosságait. Az analízis négy elemének táblázatos ismertetése után
összevetésre kerülnek az erősségek a lehetőségekkel, illetve a gyengeségek a veszélyekkel, annak érdekében, hogy meghatározzuk azokat az elemeket, melyekre az innovációs
stratégia építhet, s azokat, melyek kockázati tényezőket jelenthetnek. A SWOT elemzés
fontos input információt szolgáltat az innovációs stratégia reálisan elérhető célrendszerének kialakításához.
A SWOT analízis figyelembe veszi a már rendelkezésre álló területfejlesztési dokumentumok (Észak-Magyarországi Régió Operatív Programja (2007-13), Észak-Magyarországi
Régió Innovációs Stratégiája (2004), Pólus Program (2006)) hasonló elemzéseit, biztosítva a szakmapolitikai elvek érvényesülését.
Az összefoglaló eredményeket a következő táblázat tartalmazza:
17. táblázat: Észak-magyarországi Régió K+F+I potenciáljának SWOT elemzése
Erősségek












Gyengeségek

A régióban folyamatosan bővül a külföldi tulajdonú, termelő vállalkozások jelenléte (pl.
Bosch, ZF) és foglalkoztatottaik létszáma,
amelyek közül néhány a fejlesztési tevékenységét is a régióba telepítette.
A régió jelentős hagyományokkal rendelkezik
a gépgyártás, kohászat (Miskolc, Salgótarján,
Ózd) és a vegyipar (Kazincbarcika, Tiszaújváros) területén.
Nemzetközi hatóerejű integrátor-vállalatok jelenléte a vegyipar, gép- és járműipar területén.
A vállalkozói klaszterek, hálózatok kiépítésére irányuló kezdeményezések erősödése.
A műszaki kultúra, a műszaki képzettség és
végzettség erős reprezentáltsága, gazdasági
vonzerőként működése.
Felsőoktatási intézmények (egyetem, főiskolák) jelenléte.
Egyetemi, főiskolai K+F potenciál növekedése, a tudásközpontok létrejötte, növekvő
gazdasági nyitottsága.
Ipari parkok nagyszámú jelenléte a régióban.
Autópálya jelenléte, mely jó összeköttetést
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Kevés az erős piaci pozícióval, jelentős tőkével működő nagyvállalat, ezek is Miskolc, Tiszaújváros, Eger, Kazincbarcika térségében
koncentrálódnak;
A kis- és középvállalkozások tőkehiányosak,
rendszeres likviditási gondokkal küzdenek,
piaci pozícióik, versenyképességük, jövedelemtermelő képességük gyenge, alacsony az
együttműködés szintje.
Az elmaradott kistérségek központjaiban általában hiányoznak a vállalkozások betelepülését, működést, illetve újak segítését ösztönző
iparterületek, inkubátorházak és a kapcsolódó
tanácsadási szolgáltatások.
Hiányzik, illetve alacsony színvonalú a vállalkozások innovációs tevékenységét ösztönző közvetítő szervezetek hálózata, elégtelen a
régió kutatás-fejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetei és a vállalkozásai közti kapcsolat, kommunikáció.
Kevés a felsőfokú végzettségűeket foglalkoztató munkahely a régióban, különös tekintettel a közép- és kisvárosokra, ami a képzett
munkaerő, diplomás réteg elvándorlását ger-
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biztosít a fővárossal és a szomszéd régióval
egyaránt.
















Lehetőségek












jeszti.
A régió KKV-i tőkeszegények, csak elenyésző hányaduk exportképes, a beszállítói tevékenység alacsony szintű.
Kevés az innovatív vállalkozások száma.
A munkanélküliségi ráta magas, ezzel szemben a foglalkoztatási arány alacsony; így
rendkívül kedvezőtlen a régió munkaerőpiaci
helyzete.
A potenciális innovációs szereplők nemzeti,
vagy nemzetközi hálózatokban való részvétele elenyésző, a regionális megyei vállalkozások nemzetközi kapcsolatrendszere fejletlen,
innovatív klaszter hiánya.
A regionális gazdasági szereplők körében
alacsony szintű a kockázatvállalási készség
és alacsony színvonalú az innovációs kultúra.
Hiányzó koncentráció a K+F tevékenységben.
Elégtelen intenzitású kapcsolat az oktatási és
az üzleti szféra között, a képzési struktúra
nem igazodik az új fejlesztési elképzelésekhez.
Elégtelen a szakemberképzés, a tudásközpontok és képzőhelyek nincsenek közel a vállalkozásokhoz.
Hiányos a regionális intézményi rendszer és
döntéshozatali szint.
A régióban jelentős számú és arányú, hátrányos helyzetű roma kisebbség él.

Veszélyek

A gazdasági együttműködések szerepének felértékelődése, a meglévő tudományos potenciál
és a helyi gazdasági szereplők közötti kapcsolatok dinamizálása.
Az innováció és a K+F tevékenységek támogatása fontos fejlesztési prioritás marad, mind
európai, mind nemzeti szinten egyaránt: az EU
strukturális alapjainak innovációs célú felhasználása, illetve új hazai pályázati források
meghirdetése várható.
Az információk erőforrásként történő hasznosítósága nő, igény az eredmények elterjedése
iránt.
Nemzetközi (különösen regionális szinten)
együttműködés ösztönzése.
Környezettudatosság erősödése.
Innovációs és vállalkozási készség javulása,
fejlődése.
A gazdasági együttműködések, transzferszervezetek szerepének felértékelődése, kutatóhelyek és a KKV-k közötti kapcsolatok építése,
erősödése.
A KKV-k számára szóló innovációt ösztönző
intézkedéscsomagok, pályázati források meg65
















A globális gazdaságpolitikai tényezők kedvezőtlen alakulása miatt csökken a befektetési hajlandóság, ami kedvezőtlenül érinti a munkahelyteremtést.
Az EU csatlakozás után jelentősebbé váló innovációs forrásokra a régió nem képes pályázni, a
megfelelően alátámasztott projektek és a szükséges sajáterő hiányában.
A földrajzi polarizáció erősödik, a régió gazdasági leszakadása tovább növekszik.
A termékfejlesztés elmaradása miatt a KKV-k
piaci lehetőségei csökkennek, KKV-kat tartós
tőkehiány jellemzi különösen a K+F-re fordítandó források tekintetében.
KKV-k innováció iránti igénye csökken;
együttműködési készsége gyengül.
A tartós munkanélküliség és azzal összefüggő
szociális problémák fennmaradnak, erősödnek.
Elvándorlás, agyelszívás folytatódik.
Régió humán erőforrás potenciálja csökken.
Szomszédos régiók tőke-elszívó ereje erősödik
Az interregionális gazdasági kapcsolódási pontok nem épülnek ki kellő mértékben.
Elmarad a hátrányos helyzetű roma kisebbség
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jelenése.
Tudásközpont(ok) iránti igény növekedése.
Bérlakásprogram indítása a fiatal, aktív rétegek számára, a magasan képzettek régióban
tartása céljából.
Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
kialakítása folyamatban, ami elősegítheti a
hatékonyabb beiskolázást.

integrációja.

Mindezen elemzések alapján a stratégai program – a gyengeségek leküzdése, s az erősségek és lehetősége kihasználása érdekében - az alábbi főbb törekvéseket kell, hogy támogassa:
 A régió gazdaságának továbbra is szüksége van a külső tőkebevonásra, a gazdasági
teljesítmény növelése, az integráló (hálózat és klaszter-szervező) funkciót is betöltő,
nagy vállalkozások, befektetések megvalósítására. A tőkebevonás érdekében vonzó telephelyi adottságok kialakítására kell törekedni, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kell
helyezni a telephelyi adottságokon túl a rendelkezésre álló tudástőke, K+F potenciál,
mint fejlesztési bázis tematikus erősítésére.
 Technológiai változás és a korszerű high-tech eljárások kialakítása és alkalmazása, s ezen belül az info-kommunikációs technológiák nélkül csak rövid, esetleg középtávon lehet növekedést elérni. A régió hosszú távú gazdaságfejlesztése érdekében
az elsődleges prioritást a K+F tevékenység megerősítésére épülő, sikeres innovációk
támogatásának, ösztönzésének kell adni, a forráskoncentráció érdekében különös tekintettel a prioritásként megfogalmazható regionális húzóágazatokra.
 Csak tudás- és innováció-orientált gazdaságfejlesztés lehet sikeres, amely ez által
növekedési és foglalkoztatási hatásokat egyaránt hordoz, valamint hozzájárul az exportképesség, a nemzetközi versenyképesség növekedéséhez is. A gazdaságfejlesztés
célja a vállalati belső megújulás, az innovációs készség növelésének a segítése, az ehhez szükséges keret, feltételrendszer biztosítása, s nem egyszerűen az infrastrukturális
elemek (például üzemtelepítés, útépítés) kiépítésében való részvétel.
 Az innováció-orientált gazdaságfejlesztés célcsoportjában a hálózati kapcsolatokat
biztosító integrátorok mellett, de ezeket az alapokat kihasználva alapvetően a kisés középvállalatoknak kell állniuk, hiszen az innovációs készség nem csupán a vállalati méret függvénye, így ennek következtében sajátos – KKV-k és nagyvállalatok
közötti – innovációs munkamegosztást kell kialakítani.
 Az együttműködéseket és hálózati kapcsolati kapcsolatokat a szinergiahatások kihasználása érdekében ki kell terjeszteni az innováció területére is, támogatni kell a tudásközpontokat, innovációs szolgáltatókat is magába foglaló hálózatok kialakulását, elő kell segíteni a megfelelő háttértudás (innovációs menedzsment, hálózatszervezés, hálózati marketing, stb.) birtokában lévő hálózatszervező, összefogó központok,
szervezetek kialakulását, működését.
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 Erősíteni kell a nemzetközi kutatási hálózatokba történő bekapcsolódást, a K+F, illetve az interregionális, innovációs eredményeket alkalmazó, azaz keresleti partneri
kapcsolatok erősödését, a nemzetközi (FP7, INTERREC IV, CIP, stb.) pályázati rendszerekbe történő részvételt.
 Az innovációs transzfer szervezetek kialakításával, megerősítésével, hálózatba való kapcsolásukkal növelni kell a (régión belüli és kívüli) tudásközpontok, valamint a
keresleti oldal kapcsolatteremtő képességét annak érdekében, hogy a régió vállalkozásai a megfelelő informáltság birtokában könnyen és gyorsan kapcsolatba tudjanak lépni a technológiai megoldásokat szállítani képes kínálati oldal szereplőivel, függetlenül
területi elhelyezkedésüktől. A kapcsolatrendszert kétirányúvá téve el kell érni azt,
hogy a régió tudásközpontjai a piaci igényekre alapozott fejlesztéseket tekintsék
tevékenységük fő irányának, ténylegesen betöltve a tudásközpont térség- és gazdaságszervező funkcióit.
 A környezeti feltételrendszerek megfelelő kialakításával, célzott programokkal
elő kell segíteni az innovációt ösztönző intézkedéscsomagok, támogatási rendszerek
működtetését, az innovációs folyamatokat értő, alkalmazó szakemberek képzési-, továbbképzési rendszerének fejlesztését, a kiemelkedő K+F eredményeket elérő vállalkozások, szakemberek lokális- és regionális ismertségének és elismertségének növelését.
 A Stratégiának és a hozzá kapcsolódó lépéseknek erősíteni kell a régióban a szellemi
erő megtartását és növelését.
Az eddig elvégzett kutatási eredmények az Észak-Magyarországi régió vonatkozásában az
alábbi megállapításokat fogalmazzák meg1
-

-

-

1

Csak akkor indulhat meg a régió gazdasági, társadalmi felzárkózása, ha a magas
hozzáadott értéket képviselő ágazatok fejlődése dinamizálódik. Ennek elemi feltétele az innovációs növekedési pontok kialakítása, életképességéhez szükséges feltételek megteremtése.
Az innovációs növekedési pontok, különösen a spin-off cégek esetében folyamatos
tanácsadást és segítő hátteret igényel, amelynek infrastrukturális feltételei (innovációs centrumok és parkok) ma még hiányoznak.
A régió mind hazai, mind pedig nemzetközi összehasonlításban kevésbé sikeresen
pozícionálja magát, ezért az Észak-Magyarországi régió tudásrégióvá történő átalakítása (mint azt a SWOT elemzések is alátámasztják) ma még hiányoznak.
Sokkal inkább növekedési pólusok kialakításának van meg az esélye.
A tudás jellegű pólusok nem fogják a régió foglalkoztatási gondjait megoldani, de
szerencsés helyzetben vonzhatnak olyan befektetéseket, amelyek azonban hozzájárulhatnak a munkanélküliség csökkentéséhez.

Innovációs centrumok helye és szerepe az Észak-Magyarországi Régió gazdaságfejlesztésében, Miskolc, 2006.
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5. Innovációs stratégia
5.1. Meghatározó alapvetések

A Régió Innovációs Stratégiájának kialakítása szerves folytatásának tekinthető a 2004-ben
elkészített és elfogadott Innovációs Stratégiának. Időben később kezdődött el a 2007-13
évi tervezési időszakra vonatkozóan az Észak-Magyarországi Régió Operatív Programjának kialakítása, amely tervező munkát speciális szakmai részanyagok kidolgozása előzte
meg, és széleskörű társadalmi egyeztetés mellett valósult meg. A Régió Operatív Programja 2006. évben került az Európai Unió felé benyújtásra, és az Európai Unió által 2007ben elfogadásra. Ennek megfelelően a jelenleg kialakított Innovációs Stratégia kialakításának az alábbi alapvető szempontok kellenek, hogy a fő vezérfonalát adják:
-

-

A Stratégia alapuljon a NORRIS projekt keretében végzett felmérések eredményeire, de vegye figyelembe az időben ezt közvetlenül megelőző, a régióban
innovációs témakörhöz kapcsolódóan elvégzett más felmérések eredményeit is.
Vegye figyelembe a Régióról a közelmúltban készült tanulmányokat, dokumentumokat, illeszkedjen a Régió 2007-13 évre elfogadott fejlesztési stratégiájához és Operatív Programjához.
A Stratégia az érintettekkel kialakított minél szélesebb körű konszenzuson alapuljon, ezért a stratégia munkaváltozata munkacsoportokon, különböző döntési
fórumokon kerüljön megvitatásra, és értékelésre, a korrekciós észrevételek figyelembevételével.
A Stratégia illeszkedjen az Európai Unió Strukturális politikájához, az Európai
Uniós Alapok alapelveihez és célrendszereihez, megkönnyítve ezzel az uniós
forrásokhoz való hozzájutást, legyen szinkronban az ország TTI stratégiájával.
A Stratégia reális és elérhető célokat tűzzön ki a 2007-13 éves időszakra (összhangban az Európai Unió pénzügyi tervezési rendszerével), és megvalósításuk
ezen időtávon belül elérhető erőforrások elérésével és felhasználásával biztosítható legyen.

A stratégia keretei összhangban és szoros kapcsolatban vannak a Lisszaboni Stratégiával.
A vállalkozások fejlesztése, a tervezési időszak tekintetében kiemelten kezeli az innovációs folyamatokat. Az elérni kívánt hatások összhangban állnak a Közösségi Stratégiai
iránymutatásokban rögzített elemekkel, elsősorban a tudás és innováció, valamint a munkahelyteremtés területén. A régió vállalkozásai versenyképességének javítása elősegíti a
régió versenyképességének javítását is, ezáltal hozzájárul a növekedéshez, a tudásalapú és
innováció orientált gazdaság kialakulási feltételeinek megteremtéséhez, melyek következményeként növekszik a munkahelyteremtő képesség, elősegíthető a hátrányos vagy
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása is. A stratégia keretei figyelembe
veszik az EU Versenyképességi és Innovációs Keretprogramjának koncepcionális irányait, szoros kapcsolatban állnak a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs alprogrammal. Az oktatása és képzése, a szakmai ismeretek növelése, a kisvállalkozások technológiai fejlődésének elősegítése összhangban áll a Kisvállalkozások Európai Chartájával is.
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A stratégiai keretek figyelembe veszik az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK)
„Befektetés a gazdaságba” prioritáscsoportot, valamint a magyar Országgyűlés területfejlesztésre vonatkozó határozatait (Országos Területfejlesztési Koncepció, OTK), a területi
felzárkózás érdekében javítani kívánja a gazdaság hatékony működését, igyekszik az elmaradott térségek üzleti környezetét fejleszteni, valamint ösztönzi a hálózatos együttműködéseket, ezzel csökkenti a régión belüli fejlettségbeli különbségeket.
A stratégiai keretek figyelembe veszik a kormány által meghatározott „Zászlóshajó programok” célkitűzéseit a hátrányos helyzetű kistérségek gazdasági felzárkózásának elősegítése, valamint a „Pólus programhoz” kapcsolódó lehatárolások, előkészítő tevékenységek
támogatása tekintetében.
Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2006. február 28-án elfogadott, „Az Észak – magyarországi Régió fejlesztési stratégiája” tartalmazza azokat a fő irányokat, amelyekre az innovációs stratégia is épít, valamint azokat a hangsúlyokat (területi
és szektoriális vonatkozásban), amelyeket az egyes prioritások és intézkedések kapcsán a
stratégia kiemelt szempontként kíván kezelni.
Az innovációs fejlesztések figyelembe veszik az országos fejlesztési elképzeléseket összefogó, a Kormány által 2007. március 28.-án elfogadott középtávú tudomány-, technológiaés innováció-politikai stratégiában (TTI stratégia) foglaltakat, valamint a régió RIS metodika alapján 2004.-ben összeállított Innovációs Stratégiáját is.

5.2. Jövőkép és küldetés
5.2.1. Jövőkép

Az Észak-Magyarországi Régió középtávú 2007-13 időszakra vonatkozó fejlesztéspolitikai célkitűzései alapján megfogalmazható a régió jövőképe. Ennek alapján az ÉszakMagyarországi régió a gazdaságfejlesztés és innovatív fejlesztéseket követően:
- földrajzi és társadalmi adottságaink kihasználásával versenyképessé válik a gazdaság legjelentősebb szektoraiban,
- folyamatosan és jelentősen fejlődő infrastrukturális háttérrel rendelkezik
- élhető környezetet és megfelelő szintű életminőséget biztosít a régióban élők
számára
- teljes nyitottság jellemzi a szomszédos régiók, országok, az Unió és a világ felé.
5.2.2. Küldetés

A régió a jövőképben rögzítettek elérése érdekében meg kell, hogy teremtse az egyensúlyát a régió társadalmi-gazdasági centrumai és a perifériái összehangolt fejlesztésének.
A Régióra általánosan megfogalmazott fejlesztéspolitikai célkitűzések alapján megfogalmazhatóak azok az alapvetések, keretek, amelyek az innováció, a kutatás-fejlesztés területén tudják segíteni a jövőkép elérését. Ennek megfelelően:
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Az innovációs stratégia megvalósítása segítse elő a régió gazdasági versenyképességének
javítását a gazdaságfejlesztésben az innováció kiemelt prioritásként való kezelésével, a regionális innovációs rendszer-, az innovációs kínálati- és keresleti oldal szereplőinek és
projektjeinek összekapcsolásával és megerősítésével, valamint a régió bekapcsolásával a
nemzeti és nemzetközi innovációs, valamint K+F+I rendszerekbe annak érdekében, hogy
elősegíthető legyen:
- a régió felzárkóztatása,
- a régió gazdaságának és versenyképességének kutatás-fejlesztésen és innováción alapuló fejlesztése,
- a régióban tevékenykedő vállalkozások, kiemelten a KKV-k versenyképességének előmozdítása,
- a regionális innovációt ösztönző, segítő, innováció-barát környezet kialakítása,
- a régió innovációs szereplőinek hálózati együttműködésének erősítése,
- újabb innovációs szolgáltatások kialakítását és bővítését a régióban.
Az innovációs stratégiának az új tudást, technológiák, termékek vagy szolgáltatások bevezetését, illetve már létező technológiák, termékek vagy szolgáltatások továbbfejlesztését,
tulajdonságainak és versenyképességének, azaz hatékonyságának és jövedelmezőségének
javítását, az innováció társadalmi ismertségének és elismertségének növelését kell szolgálnia.
5.3. Stratégiai cél

Figyelembe véve a régió gazdasági-társadalmi helyzetét és a 2007-13-as tervezési időszak
stratégiai kereteit, a regionális stratégia átfogó célja:
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.
Az átfogó cél elérése érdekében építeni kell a régió ipari, gazdasági hagyományaira, tudásbázisára és figyelembe kell venni a természeti, kulturális adottságait. A fejlesztési célok eléréséhez a gazdasági szereplők együttműködésének ösztönzése mellett fontos az üzleti infrastruktúra, a szolgáltatások (beleértve a turisztikai, kereskedelmi, javító, stb. szolgáltatásokat is) fejlesztése, a természeti értékek, kulturális örökség fenntartható hasznosítása, a kistérségi központok fejlesztése, valamint a közel azonos életesélyek megteremtése
érdekében a közszolgáltatások terén található területi különbségek mérséklése.
Az átfogó cél elérésének érdekében preferálni kell a régió gazdasági centrumaiban tervezett fejlesztéseket oly módon, hogy a centrumok gazdasági potenciálja minél nagyobb
mértékben növekedhessen. Ennek érdekében előnyben kell részesíteni a:
d. nagy termelési értéket, termelési volument
e. csúcstechnológiák megvalósítását
f. nemzetközi együttműködéseket, hálózatosodást, klaszterképzést
célul kitűző fejlesztéseket.
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Ugyanakkor a régió speciális helyzetére való tekintettel preferálni kell a régió gazdasági
perifériáin tervezett fejlesztéseket oly módon, hogy a gazdasági potenciál szempontjából
elmaradott területeken a fejlesztés által generált szociális hatások eredménye minél szélesebb körű legyen. Ennek érdekében előnyben kell részesíteni a:
g. foglalkoztatás növekedését
h. a jövedelemtermelő képesség növekedését
i. új vállalkozások alapításának feltételeit megteremtő környezet kialakítását
célul kitűző fejlesztéseket.
A kutatás-fejlesztés és innováció területén kiemelten kell kezelni:
- A kompetens kutatók mobilitásának elősegítését az intézmények, szakterületek
és a vállalati szektor között, az eredményes tudásmegosztást a közfinanszírozású
kutatás és az ipar között.
-

Az elérhető legmagasabb szintű kutatási infrastruktúra kialakítására, amely az IT
fejlődésének trendjeivel összhangban integrált hálózattá szervezhető, és amely
hozzákapcsolódási lehetőséget nyújt az Európai és más kutatási infrastruktúrákhoz.

-

Az állami és magán szektor együttműködésére épülő kutatási és innovációs
klaszterek kialakítását, amelyek biztosíthatják az emberi és pénzügyi erőforrások
kritikus tömegének kialakulását.

A régió fejlesztéspolitikai céljait figyelembe véve a 2007-13. időszakra vonatkozó célokhoz igazítottan az erőforrás koncentráció, valamint a kritikus tömeg biztosíthatósága érdekében pozitív preferenciákat kell alkalmazni a célkitűzésekben szereplő
a.) technológiai területeken, azaz:
- anyagtudományok és nanotechnológia
- megújuló energiaforrások(energetika) és környezeti- valamint információtechnológiai és élelmiszerbiztonsági technológiák
A technológiai területeken a humán és szervezeti háttér megteremtése (amely adott esetben nem csak az innováció infrastruktúrájaként, de az innováció tárgyaként is szerepelhet)
b.) iparági területeken, azaz:
- gép- és járműipar
- vegyipar
- mechatronikai ipar
- szilikátipar
c.) földrajzi területeken (fejlesztési pólusok, tengelyek), azaz:
- Kazincbarcika-Miskolc-Tiszaújváros
- Salgótarján-Eger-Mezőkövesd-Miskolc
Horizontális jelleggel a vállalkozásokat segítő üzleti szolgáltatások területén, valamint a
regionális turisztikai hálózat kialakítása területén a szomszéd régiókkal megvalósított hálózati együttműködések keretében.
A fentiek alapján az Innovációs Stratégia prioritásai az 5.4. fejezetben foglaltaknak megfelelően alakíthatók ki.
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5.4. Innovációs stratégia és prioritások
JÖVÕKÉP ÉS KÜLDETÉS
A régió társadalmi-gazdasági centrumainak és perifériáinak összehangolt fejlesztésével növekedjen a
versenyképesség a gazdaság legjelentõsebb szektoraiban, melyet a folyamatosan és jelentõsen fejlõdõ
infrastruktúra, a földrajzi és társadalmi adottságok kihasználása segít elõ, biztosítva az élhetõ
környezetet és megfelelõ szintû életminõséget 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 mûködtetésével és fejlesztésével, a
hálózatos kapcsolatok által elérhetõ szinergiák kihasználásával elõsegíteni és fejleszteni a
régió, és a régióban mûködõ vállalkozások gazdasági versenyképességét.

PRIORITÁSOK

I. Innovációs infrastruktúra,
szolgáltatási és finanszírozási
rendszer fejlesztése

II. Környezeti kapcsolatok és
feltételrendszerek fejlesztése

III. A vállalkozások innovációsés tõkevonzó képességének,
hálózatosodási feltételeinek,
technológia - és tudásintenzív
fejlesztéseinek elõsegítése

INTÉZKEDÉSEK
1) Innovációs szolgáltatások és
K+F infrastruktúra
korszerûsítése, fejlesztése,
igénybevételének ösztönzése.
2) Kutatói és szakértõi
hálózatok kialakítása,
hozzáférés feltételeinek
fejlesztése,
kapcsolatrendszerek
generálása.
3) Információkhoz,
adatbázisokhoz, való
hozzáférés
információtechnológiai
hátterének fejlesztése, a
tudástranszfer mûködésének
javítása.

1) Az innováció népszerûsítése,
a K+F eredmények széles körû
megismertetése, az innovációs
teljesítmények elismerése.

1) K+F , innovációs-, ver-senyés tõkevonzó képesség
fejlesztése a KKV-k körében.

2) Regionális tudásközpontok,
innovációs centrumok szellemi
mûhelyeinek fejlesztése.

2) Piacképes, fenntartható K+F
programok kidolgo-zásának és
megvalósításának ösztönzése.

3) A kutatói személyi állomány
fejlesztése, a kutatói életpálya
vonzóbbá tétele, a kutatói
mobilitás fokozása.

3) A csúcstechnológiákhoz
kapcsolódó, alkalmazott K+F
tevékenység és piacvezérelt
technológiafejlesztés támogatása.

4) Innovációhoz kapcsolódó
oktatás feltételeinek és belsõ
struktúrájának fejlesztése.
5) a piaci igényeknek
megfelelõ tudástranszfer
elõsegítése.

4) Innovációs pályázati
rendszerek kialakítása,
fejlesztése, mûködtetése,
finanszírozása.

6) A minõségi szemlélet és az
innováció vezérelt vezetési
módszerek terjesztése

5) Tõkebefektetés és kockázati
tõke kínálati és keresleti
feltételeinek javítása,

7) Benchmarking módszerek
kifejlesztése és alkalmazása, az
innovációs potenciál mérése.
8) Nemzetközi szintû K+F
együttmûködések elõsegítése

72

4) Regionális és lokális gazdasági-, hálózati-, és K+F
magpontok kialakítása, innováció vezérelt fejlesz-tése.
5) Vállalkozások és innovációban érintett intéz-mények
együttmûködésének, innovációs hálózatainak kialakítása,
fejlesztése.
6) Innovációs eredmények
piacra lépésének elõsegítése.
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A Regionális Innovációs Stratégia a prioritásain keresztül fejti ki azt a hatást, amely a vízióban megfogalmazott távlati elképzelés elérését a stratégiai cél megvalósítását teszi lehetővé.
Az alábbi prioritások szolgálják az innovációs stratégia megvalósítását:
a) Innovációs infrastruktúra, szolgáltatási és finanszírozási rendszer fejlesztése
b) Környezeti kapcsolatok és feltételrendszerek fejlesztése
c) A vállalkozások innovációs képességének, hálózatosodási feltételeinek, technológia – és tudásintenzív fejlesztéseinek elősegítése
Innovációs infrastruktúra, szolgáltatási és finanszírozási rendszer fejlesztése
Cél:
A prioritás célja annak a feltételrendszernek a kialakítása, amely a szükséges infrastruktúrák, a szolgáltatási és finanszírozási háttérrendszerek biztosításával elősegítheti azt, hogy
a régió vállalkozásai az innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységük során hozzáférhessenek a megfelelő eszközökhöz, szakmai ismeretekhez, tudáshoz, anyagi- és szellemi
erőforrásokhoz. A kutatás-fejlesztéshez és innovációhoz kialakított infrastruktúra az elérhető legkorszerűbb színvonalat jelentse, kihasználva az IT adta lehetőségek keretein belül
a hálózatban kapcsolódás és elérhetőség lehetőségét, biztosítva ezzel az Európai és más területek legkorszerűbb infrastrukturális eszközrendszereinek az elérését.
Indoklás:
Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is fejletlen a vállalkozások támogatását
szolgáló innovációs komplex szolgáltatások rendszere, valamint a vállalkozások további
fejlődését segítő technológiai inkubáció. Ezért, a régió gazdasági bázisát jelentő kis- és
középvállalkozások technológiai fejlesztésein túl a KKV szektor megerősítése érdekében
szükség van a vállalkozásoknak nyújtott innovációs szolgáltatások bővítésére, valamint
hatékony működésük érdekében az együttműködések ösztönzésére. A lehetséges kutatási
és innovációs szolgáltatások körét tágabban értelmezve ez kiterjedhet a kutatási, innovációs, hídképző, klasztermenedzsment, kutatáshasznosítási, szellemi tulajdonjogokhoz és
szabadalmi ügyekhez kapcsolódó, üzleti, telephely, piacfejlesztési, technology rating, valamint technológiai inkubátor és transzferszolgáltatásokra, partnerkeresésre, kutatási adatbázis fenntartására, innovációs tanácsadás nyújtására, új technológiák figyelésére, külső
fejlesztési forrásszerzési lehetőségek keresésére, a szükséges IKT támogatás biztosítására.
A megfelelő hatékonyságú tevékenység elérése akkor lehetséges, ha a prioritásrendszer
ösztönzi és lehetővé és elérhetővé teszi az innovációs szolgáltatásokat, technológia
transzferhez támogatásokat nyújtó térségi jelentőségű kutatás fejlesztési és innovációstranszferirodák kiépítését és működtetését. Az innovációs szolgáltatások nyújtásához,
adott esetben saját K+F tevékenység végzéséhez szükséges humán és technikai feltételrendszerek megteremtését, kommunikációs hálózatokhoz, könyvtári-, és szakmai adatbázisokhoz való csatlakozásokat, a szolgáltatások igénybevételi feltételeinek kialakítását,
vállalkozások részére történő hozzáférés biztosítását. A szabadalmak száma a legtöbb innovációs statisztikai rendszerben meghatározó indikátornak számít.
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A KKV-k körében keletkező szellemi termékek akkor tudnak szabadalom formában is
hasznosulni, ha biztosítani lehet a szabadalomkutatási, iparjogvédelmi, innovációs tanácsadási, minőségellenőrzési, tanúsítási, képzési szolgáltatások feltételeinek megteremtését,
fejlesztését, komplex innovációs programok megvalósítását menedzselését.
A régió gazdasági stratégiája kiemelt helyen foglalkozik a KKV-k minél nagyobb hányadának beszállítóvá válásával. Ehhez azonban biztosítani kell, hogy a fejlett technológiákkal, valamint üzleti megoldásokkal való lépéstartás érdekében hozzájussanak az ehhez
szükséges tanácsadáshoz, laboratóriumi és egyéb szolgáltatásokhoz. A prioritás keretein
belül ezért elő kell segíteni a hídképző intézmények, innovációs transzfer szervezetek létrejöttét és megerősítését, amelyek akár a szolgáltatások keretei között is biztosítani tudják
a fejlett technológiához, tudáshoz való hozzájutást.
A hatékony innovációs és K+F tevékenység nem képzelhető el biztos finanszírozási háttér
nélkül, azonban köztudott, hogy a vállalkozások esetében ezen nagy kockázatokat hordozó tevékenységek a termék-életciklusnak a legkevésbé teherviselő képességet biztosító
időszakára esnek.
A kutatási eredmények gyakorlati megvalósítása érdekében fontos a potenciálisan nagy
eredménnyel kecsegtető ötletek felkarolása. Ehhez szükségesek a megfelelő üzleti tervek
és megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, a szellemi tulajdonjogi kérdések kezelése,
valamint a kutatási ötlet, vagy eredmény részletes kidolgozásához és piaci hasznosításához szükséges források előteremtése. Megfelelő pályázati rendszerek kialakításával, a
nagy kockázatú tőkebefektetések lehetőségét elősegítő feltételek biztosításával kell elősegíteni, hogy a vállalkozások hozzá tudjanak férni olyan finanszírozási forrásokhoz amelyek segítségével képesek felvállalni ezeket a nagy kockázatokat jelentő tevékenységeket.
A prioritáshoz kapcsolható intézkedések:
Innovációs szolgáltatások és K+F infrastruktúra korszerűsítése, fejlesztése,
igénybevételének ösztönzése.
Kutatói és szakértői hálózatok kialakítása, hozzáférés feltételeinek fejlesztése,
kapcsolatrendszerek generálása.
Információkhoz, adatbázisokhoz, való hozzáférés információtechnológiai hátterének fejlesztése, a tudástranszfer működésének javítása.
Innovációs pályázati rendszerek kialakítása, fejlesztése, működtetése, finanszírozása.
Tőkebefektetés és kockázati tőke kínálati és keresleti feltételeinek javítása, forráskoordináció.

Környezeti kapcsolatok és feltételrendszerek fejlesztése
Cél:
A prioritás célja elősegíteni és fejleszteni a vállalkozások tágabb környezeti tényezőit annak érdekében, hogy az innováció, az innovatív tevékenység a szűkebb és tágabb környezet részéről is elfogadásra, befogadásra kerüljön, megteremtve azt a környezeti hajtóerőt
és feltételrendszert, amely a vállalkozások körében az innovatív vállalkozások minél nagyobb számban történő kialakulását, létrejöttét tudja elősegíteni. Tudatos törekvés a régión belül tudáscentrumok létrehozására.
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Indoklás:
A gazdasági fejlesztés, különösen az innováció területén nem mehet hatékonyan végbe
olyan társadalmi, gazdasági háttér nélkül, amely biztosítani tudja az innovatív vállalkozások minél nagyobb számú létrejöttét, a jelenleg is működő vállalkozások innovatív vállalkozásokká történő átalakulását.
Ennek egyik oldala az innovációt, mint fogalmat, az innovatív tevékenységet ismerő és elfogadó környezet megteremtése, amely környezet ismeri és elismeri az innováció, a K+F
területén elért eredményeket, támogatja a vállalkozások és a folyamatban részt vevő emberek törekvéseit.
Ahogy a gazdaságfejlesztés területén is szükség van gazdasági magpontok kialakítására,
amelyek a rendelkezésre álló feltételrendszerükkel, infrastrukturális hátterükkel elősegítik
vállalkozások kialakulását, betelepülését, megtelepedését, ugyanúgy az innovációs folyamatok területén is szükség van olyan innovációs magpontok, tudásközpontok, innovációs
centrumok létrejöttére, amelyet tevékenységükkel, tudásteremtő képességükkel elősegítik,
támogatják a fejlesztési folyamatok beindítását, fenntartását. Közvetlen és tágabb környezetükben betöltik a szellemi műhely szerepét, amely vonzza a speciális ismeretekkel rendelkező gazdasági szereplőket, lehetőséget ad az innovációs szinergiahatások kialakulása
mellett újdonság értékű ötletek, gondolatok, eljárások kialakításának, feltételrendszereivel
megteremtve ennek gazdasági hasznosulási lehetőségeit is. A kutatási és technológiafejlesztési, innovációs tevékenységeknek jó alapot nyújtanak a régióban elsősorban a
Miskolci Egyetemen, valamint a régió többi felsőoktatási intézményéhez (Károly Róbert
Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola) kapcsolódó kutatás-fejlesztési programok keretében megvalósuló tudás- és kompetenciaközpontok.
A környezeti feltételrendszerhez kapcsolható az egyik legfontosabb erőforrás, a humán
erőforrás megfelelő felkészítésének kérdése is. Az oktatási rendszer jelenleg nem támogatja megfelelő mértékben a vállalkozások innovációs tevékenységét fejleszteni képes szakemberek képzését, ennek következtében kevés az innovációs területen is versenyképes tudással, korszerű vezetési ismeretekkel rendelkező szakember. Ennek megváltoztatása az
oktatás, különösen a felsőfokú oktatás tananyagainak korszerűsítésével, az alkalmazott
gyakorlatoknak, eljárásoknak, módszereknek az oktatási tananyagokba történő beépítésével, az oktatás feltételeinek és belső struktúrájának fejlesztésével lehetséges. Ugyanakkor
hangsúlyozni kell azt, hogy a megszerzett tudásnak, a gyakorlati alkalmazhatóságot kell
szolgálnia a megfelelő gazdasági hasznosulás érdekében.
A fenti tényezők a környezet innovációs potenciáljában öltenek generálisan testet. Lényeges ennek az innovációs potenciálnak a folyamatos vagy időszakos mérése, más régiókkal
való összehasonlítása, az elmozdulások kimutatása és értékelése.
A prioritáshoz kapcsolható intézkedések:
Az innováció népszerűsítése, a K+F eredmények széles körű megismertetése, az
innovációs teljesítmények elismerése.
Regionális tudásközpontok, innovációs centrumok szellemi műhelyeinek fejlesztése.
A kutatói személyi állomány fejlesztése, a kutatói életpálya vonzóbbá tétele, a
kutatói mobilitás fokozása.
Innovációhoz kapcsolódó oktatás feltételeinek és belső struktúrájának fejlesztése, a piaci igényeknek megfelelő tudástranszfer elősegítése.
A minőségi szemlélet és az innováció vezérelt vezetési módszerek terjesztése
Benchmarking módszerek kifejlesztése és alkalmazása, az innovációs potenciál
mérése.
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A vállalkozások innovációs képességének, hálózatosodási feltételeinek, technológia–
és tudásintenzív fejlesztéseinek elősegítése
Cél:
A prioritás célja, hogy ösztönözze a gazdaságban hasznosuló alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységeket, amelyek a vállalkozások, egyetemek, kutató intézetek,
hídképző intézmények közötti együttműködéseken alapul. Ehhez teremtődjenek meg a
modern és korszerű technológiák telepítésének műszaki és környezeti feltételei, a hálózatosodás lehetőségei, az innovációs folyamatok eredményeként létrejövő termék, technológia, módszer, eljárás piacra vitelének feltételrendszerei.
Indoklás:
A vállalati szektor versenyképességének javítása a vállalati önálló kutatás-fejlesztési és
innovációs potenciál fejlesztésén és a technológia-intenzív vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzésén keresztül valósítható meg. A vállalati szektor versenyképességének, növekedési potenciáljának javításához jelentősen és közvetlenül hozzájárul a vállalati önálló K+F+I potenciál fejlesztése, illetve a technológia-intenzív vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése is. Ezért kiemelten fontos az önálló termék, szolgáltatás és technológia fejlesztések elősegítése, a versenyképes technológiák megvásárlása és
adaptálása, az új technológiák, védelem alatt álló új márkanevek, új vagy továbbfejlesztett
termékek piacra történő bevezetésének támogatása, tekintettel arra, hogy a kísérleti fejlesztést, termékek/szolgáltatások kifejlesztését/továbbfejlesztését és ezek félüzemi, üzemi
tesztelését, valamint piaci bevezetését a hazai KKV-k általában a nagy forrásigény miatt
önállóan nem tudják finanszírozni.
Ugyancsak fontos, a vállalati innovációs tevékenység területén meghatározó a külföldi
részvétellel működő vállalatok szerepe, hiszen a régió vállalkozásai jellemzően nem, vagy
csak alvállalkozói szerződés keretében, külföldi partnerek által nyújtott technológiák átvételére korlátozva végeznek saját K+F tevékenységet.
A tudás minél jobb piaci hasznosítása érdekében a régió számára kiemelkedő fontosságú
az üzleti célú, nagyobb megtérülési kockázatú K+F projektek megvalósítása, különösen a
vállalkozások vezető szerepe mellett, az egyetemek és kutatóintézetek együttműködésével
folytatott alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés ösztönzése, majd az eredmények piacra
juttatása. A felmérések azt mutatják, hogy a régiókban dolgozó innovációs szervezetek, illetve az innovációhoz köthető egyéb gazdasági szereplők közötti kapcsolatok esetlegesek,
hálózati együttműködésekben csak kis mértékben vesznek részt; a régióban nincs jelentősebb innovációs klaszter, illetve a régiók vállalkozásai sem tagjai K+F vagy innovációs
jellegű klaszternek. Együttműködés hiányában a KKV-k esélyei és perspektívái, mint azt
a nemzetközi gyakorlat igazolja egyre kisebb.
A prioritásnak elő kell segítenie, hogy a régiók innovációs stratégiájának megfelelő innovációs rendszerkapcsolatok – hálózatok - alakuljanak ki, biztosítva az innovációs lánc
egyes elemeit magukba foglaló vállalkozások és szervezetk elemeinek hálózati összekapcsolását és működtetését, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtését,
valamint a hiányzó elemek kialakításának tervezését.
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A prioritáshoz kapcsolható intézkedések:
K+F , innovációs- és versenyképesség fejlesztése a KKV-k körében.
Piacképes, fenntartható K+F programok kidolgozásának és megvalósításának
ösztönzése.
A csúcstechnológiákhoz kapcsolódó, alkalmazott K+F tevékenység és piacvezérelt technológiafejlesztés támogatása.
Regionális és lokális gazdasági-, hálózati-, és K+F magpontok kialakítása, innováció vezérelt fejlesztése.
Vállalkozások és innovációban érintett intézmények együttműködésének, innovációs hálózatainak kialakítása, fejlesztése.
Innovációs eredmények piacra lépésének elősegítése.
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6. A stratégiához kapcsolódó intézkedések, és akcióterv
6.1. Innovációs infrastruktúra, szolgáltatási és finanszírozási rendszer
fejlesztése
6.1.1. Innovációs szolgáltatások és K+F infrastruktúra korszerűsítése, fejlesztése, igénybevételének ösztönzése.

Az intézkedés célja:
Az intézkedés célja, hogy elősegítse a vállalkozások és kutató helyek számára a K+F és
innovációs tevékenységükhöz kapcsolódó külső szolgáltatások igénybevételét, és az
igénybevétel feltételrendszereinek javítását. Ehhez kapcsolódóan a régióban működő vállalkozások K+F+I tevékenységének elősegítése, olyan korszerű szolgáltató központok és
mérőbázisok kifejlesztésével, kialakításával, amelyek hatékonyan járulhatnak hozzá a korszerű, versenyképes termékek, technológiák, szolgáltatások kifejlesztéséhez. Olyan infrastrukturális háttér kialakítása, amely az IT lehetőségeinek kihasználásával hálózatba szervezhető, és hozzáférést biztosít az Európai és más kutatóbázisok által működtetett legkorszerűbb kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúrákhoz is.
Az intézkedés elsősorban az alábbi célok teljesüléséhez járul hozzá:
 a régióban tevékenykedő vállalkozások, kiemelten a mikro- és kisvállalkozások
versenyképességének fokozását, innovációs tevékenységének előmozdítása,
 a régió innovációs szereplőinek hálózati együttműködése,
 a regionális innovációt ösztönző, segítő, innováció-barát környezet kialakítása,
 növekedési potenciállal rendelkező új, tudás- és technológia-intenzív vállalkozások megjelenése,
 a kutatóhelyek infrastrukturális feltételrendszerének javítása.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A vállalkozások a K+F és innovációs tevékenységükhöz különösen a termék-életciklus első szakaszában olyan tevékenységelemeket kell, hogy igénybe vegyenek, melyekhez általában nem rendelkeznek kellő szakmai felkészültséggel, speciális ismeretekkel, sem felszereltséggel. (piacelemzések, szervezési-, vezetési ismeretek, mérőműszerek, stb.) Ezeket
a kapacitásokat és kompetenciákat a vállalkozások tevékenységük kapcsán csak rendkívül
nagy ráfordítások mellett, alacsony költséghatékonysággal tudják kiépíteni, használatuk
különösen a KKV szektorban a fejlesztési, innovációs folyamatok lezárultával nem biztosított. A KKV-k innovációs tevékenységének megkülönböztető ismérve a nagyvállalatokéhoz képest, hogy tevékenységének minden szakaszában, folyamatos külső szakértői
közreműködésre és szolgáltatások igénybevételére épül.
Ennek tipikus területei:
 technikai szolgáltatások /mérés, hitelesítés, kísérlet, laboratóriumi eszközbérlés,
stb./,
 szakértői szolgáltatás /tolmácsolás, okmány fordítás, ügyviteli szolgáltatás, üzleti
és jogi tanácsadás/,
 üzletszervezési tanácsadás /marketing, technológiai, termelésszervezés/,
 technológiai szolgáltatás /munkaerő kölcsönzés, műhely terület bérlés, rapid
prototyping szolgáltatások/ ,
 logisztikai szolgáltatások, K+F szolgáltatás/,
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 technológia transzfer szolgáltatások /partner keresés, pályázatírás, licence kereskedelem, partner keresés, tőkeszervezés, kockázati társaság szervezés/.
Ennek következtében célszerű olyan K+F mérőbázisok, innovációs szolgáltatást nyújtó
fogadópontok kiépítése és fejlesztése, ahol az eszközök, szolgáltatáselemek az igényeknek
megfelelően időszakosan, magas szakmai színvonal mellett, a legkorszerűbb eljárások és
módszerek felhasználásával vehetők igénybe. A vállalkozások oldaláról pedig indokolt és
szükséges támogatni ezen szolgáltató központok szolgáltatásainak igénybevételét a kis
költséghatékonyságú, gyorsan avuló saját tulajdonú eszközpark kialakítása és kompetencia feltételek megteremtése helyett.
Az intézkedés szakmai tartalma:
A termelő és szolgáltató vállalatok részére könnyen elérhető, tudásintenzív szolgáltatói
centrumok fejlesztése, a szolgáltató centrumok között hálózati rendszerek kialakítása, az
elektronikus formában történő kapcsolódás feltételeinek megteremtése, új szolgáltatások
beindítása. Az innovációs szolgáltatásokra leginkább rászoruló mikro- és kisvállalkozások
innovációs kezdeményezéseinek támogatása és az innovációs szolgáltatások keresleti és
kínálati oldalának ösztönzése. Ennek érdekében az intézkedés keretei között cél az akkreditált, speciális területek méréstechnikai feladatait ellátó mérőbázisok, laboratóriumok létrehozása, mérőeszközökkel való ellátása, speciális mérési feladatokat ellátó műszerek,
szenzorok kifejlesztése, az innovációhoz kapcsolható szolgáltatások mennyiségének és
színvonalának fejlesztése. A szolgáltatási témakörbe kapcsolható be a vállalatok, vállalati
szakemberek számára végzett oktatási tevékenység is,tekintettel arra, hogy az innovációs
szolgáltatások akkor lesznek hatékonyak, ha a szolgáltatásokat kiegészítjük a felhasználók
oktatásával is (összhangban a II/4 intézkedéssel).
Az intézkedés célcsoportja(i):
Az Észak-Magyarországi régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, közhasznú társaságok, felsőfokú oktatási intézmények, költségvetési vagy
jogi személyiséggel rendelkező non profit kutatóhelyek, alapítványi vagy közalapítványi
kutatóhelyek, illetve ezek konzorciumai.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- az igénybevett szolgáltatások számának növekedése,
- az igénybevett szolgáltatások értékének növekedése,
- akkreditált szolgáltatások számának növekedése,
- a kialakított innovációs szolgáltatások száma,
- igénybe vett szolgáltatások száma,
- kialakított szolgáltató pontok száma,
- a szolgáltatásokat igénybe vevők száma,
- a támogatott projektekhez kapcsolódóan bejelentett tudományos, műszaki eredmények száma,
- a kooperációs kapcsolatok számának változása a támogatott vállalkozásoknál.
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6.1.2. Kutatói és szakértői hálózatok kialakítása, hozzáférés feltételeinek fejlesztése, kapcsolatrendszerek generálása.

Az intézkedés célja:
A rendelkezésre álló technikai adatbázisok, valamint a korszerű IT lehetőségeinek felhasználásával olyan kutatói és szakértői hálózatok létrehozása, amelyek a kialakuló informális és formális kapcsolatrendszereken keresztül hatékonyan tudják segíteni,
mentorálni, a régióban folyó K+F és innovációs tevékenységet.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A régió tudáscentrumai, tudástermelő intézményei a hálózatosodás útján próbálják meg
kialakítani azt a szellemi potenciált, kritikus tömeget, amely a jelentkező szinergiahatások
kihasználásával hatékonyan tudja elősegíteni a kutatási témakörök kidolgozását, felvetett
tudományos problémák megoldását. Egy K+F feladat jelentkezése esetén azok megoldásához speciális szakmai ismeretekre, illetve szintetizáló elemekre is szükség van.
A modern IT lehetővé teszi a gyakorlatilag idő- és térkorlátok nélküli kommunikációt, a
nagy mennyiségű információ- és adatcserét, a konferencia típusú kommunikáció feltételeinek megteremtését. Ennek a lehetőségnek a kihasználása érdekében a különböző tudományos központok, műhelyek köré a virtuális kapcsolatrendszer lehetőségeit kihasználva bekapcsolhatók olyan külső szellemi erőforrások, szakemberek, kutatók, személyében, akik
lényegesen nagyobb tudásbázis felhasználását teszik lehetővé egy-egy szakmai probléma
megoldása kapcsán. Természetesen ezek a kapcsolatrendszerek sem működnek megfelelő
adatbázisok, személyes kontaktpontok, esetleg ismeretségek nélkül. Ugyanakkor a régió
keretei közül ilyen módon kilépve biztosítható ezen szakemberek, alkotóműhelyek bekapcsolása a nemzetközi tudományos „vérkeringésbe” lényegesen megnövelve ismertségüket,
lehetőségüket, vagy adott esetben régión kívüli kutatási feladatokban való részvételi vagy
pályázati lehetőségeiket.
Az intézkedés szakmai tartalma:
Az intézkedés keretein belül meg kell teremteni a személyes kapcsolatrendszer felvételéhez szükséges adatbázisok, technikai kapcsolatok létrehozásának feltételeit. A személyes
találkozások lehetőségének megteremtése érdekében tudósklubok, szakmai kerekasztal
megbeszélések, ismeretátadó találkozók, konferenciák, prezentációk szervezése, a szükséges adatbázisok nyilvánossá tétele a szükséges hozzáférések biztosíthatósága miatt.
Az intézkedés célcsoportja(i):
A régióban kutatott tudományterületekhez tartozó, vagy alkalmazási fókuszpontokhoz
kapcsolódó hazai és nemzetközi szakemberek, intézmények, intézetek tematikus csoportjai.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- létrehozott adatbázisok száma,
- adatbázisokban szereplő résztvevők száma,
- létrehozott kontakt események száma,
- szervezett események száma,
- szervezett eseményeken résztvevők száma,
- alkalmazott telekommunikációs technológiák száma.
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6.1.3. Információkhoz, adatbázisokhoz, való hozzáférés információtechnológiai hátterének fejlesztése, a tudástranszfer működésének javítása.

Az intézkedés célja:
A nyilvános felhasználású tudásbázisokhoz történő hozzáférések lehetővé téltele a korszerű IT megoldások alkalmazásának felhasználásával, az IT alkalmazások felkészítése, és
alkalmassá tétele a nyílt hozzáférésű adatbázisokkal való gyors és hatékony kommunikációra, a nyílt, de térítéses tudásbázisokhoz való hozzáférés biztosítása, a szerzői-, tulajdonés szabadalmi jogok rendszerének alkalmassá tétele a megosztott tudásbázisokban való
szerepeltetésre, a tudástranszfer működtetésének hatékonyabbá tétele érdekében.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A globalizálódó gazdaságban a kutatás-fejlesztési tevékenység, és az innovációs folyamatok is globalizálódnak. Mind a fejlett, mind a fejlődő országokban fokozódik a tudományos tevékenység intenzitása, ugrásszerűen nő a tudományos publikációk, a mérési- és kísérleti adatbázisok száma, a feldolgozott tudományos hátterű adatbázisok létrehozásának
igénye. A lokális fejlesztések nem lehetnek hatékonyak és eredményesek a világ nagy tudományos központjaiban végzett kísérletek, mérések, eljárások és eredmények ismerete és
feldolgozása nélkül. Az információs és kommunikációs technológia fejlődése, a szélessávú adattovábbítások feltételeinek javulása, a virtuális hálózati rendszerek kialakulása lehetővé és szükségszerűvé teszi ezekhez az adatbázisokhoz való hozzáférést, a tudományos
kutatómunka során történő hasznosítást.
Az intézkedés szakmai tartalma:
A nagy tömegű adattovábbítás nagy teljesítményű számítógépek, széles sávú adattovábbítást lehetővé tevő rendszerek, nagy sebességű hálózatok meglétét feltételezi. Az intézkedés célja, hogy a kutató- és szakmai műhelyek, tudásközpontok, transzfer szervezetek
hozzájuthassanak ahhoz a technikai háttérhez, amely a korszerű adatbázisokhoz való hozzáférést biztosítja, biztosíthatja, ugyanakkor megteremtse a megfelelő jogbiztonságot a saját tudományos eredmények, mérések hálózati megosztásához. Segítséget nyújtson a nem
szabad hozzáférésű adatbázisokhoz való csatlakozás anyagi és technikai feltételeinek biztosításához. Lehetőséget nyújtson olyan csatlakozási pontok kialakításához és rendszerbe
állításához, amelyen keresztül a KKV szektor képviselői, az innovációs folyamatok résztvevői is hozzáférhetnek ezekhez a szakmai adatbázisokhoz, tevékenységük, fejlesztéseik
költséghatékonyabb biztosítása érdekében.
Az intézkedés célcsoportja(i):
Tudásközpontok, transzfer szervezetek, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények, kutatóhelyek, vállalati K+F központok és munkatársai.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- létrehozott korszerű csatlakozási pontok száma,
- az elérhető adatbázisok száma,
- a lekérdezési tranzakciók száma,
- a létrehozott, megosztható adatbázisok száma,
- a létrehozott tudományos, kutatási eredmények száma,
- a megjelentetett publikációk száma,
- a K+F folyamatokba beépített információtartalom növekedése.
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6.1.4. Innovációs pályázati rendszerek kialakítása, fejlesztése, működtetése, finanszírozása.

Az intézkedés célja:
A tudás minél jobb piaci hasznosulása érdekében kiemelkedő fontosságú az elsősorban
üzleti célú, de nagyobb megtérülési kockázatú K+F és innovációs projektek támogatása,
különösen a vállalkozások vezető szerepe mellett az egyetemek és kutatóintézetek, tudásközpontok együttműködésével folytatott ipari kutatás és kísérleti fejlesztés ösztönzése.
Az intézkedés célja ezért olyan, elsősorban együttműködésben végzett kutatási projektek
támogatására alkalmas pályázati rendszerek kialakítása, amelyek kutatási eredményekre
támaszkodva korszerű, magas értéket képviselő prototípusok, illetve esetenként piacképes
termékek, eljárások és szolgáltatások valamint magas technológiai szintet képező gyártási
eljárások alkalmazási feltételeinek létrejöttét eredményezik. Az intézkedés további célja a
K+F iránti vállalati kereslet kutatóhelyek számára történő visszacsatolása, illetve a technológiatranszfer előmozdítására alkalmas – egyetemek/kutatóintézetek és vállalatok közötti – együttműködések hangsúlyosabb jelenlétének támogatása a pályázati rendszer
megfelelő feltételeinek előírásával. A pályázati rendszerek esetében akkor érhetők el sikerek a megvalósított projektek tekintetében, ha ezek a stratégia megvalósítására fókuszálnak, és a források a meghatározó tématerületekre koncentrált formában jelennek meg. A
pályázati kiírások megfogalmazásainál a fenti elveket kell figyelembe venni.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység magas forrásigényű mind a vállalati, mind
az intézményi szféra számára. Ugyanakkor a sajátos kockázati elemeivel szükségessége
ellenére nem tud a hagyományos finanszírozási (bankszféra) elemek mozgósításával és átcsoportosításával kellő likvid tőkét biztosítani, különösen a kis- és középvállalkozások valamint a non-profit kutató intézetek, tudásközpontok területén. Ennek megfelelően elengedhetetlen a megfelelő feltételekkel kialakított, speciális tevékenységekre fókuszáló,
nagy arányú finanszírozási hányadot biztosító pályázati rendszerek kialakítása és működtetése.
Az intézkedés szakmai tartalma:
Az intézkedés a pályázati rendszereken keresztül ösztönzi a gazdaságban hasznosuló
olyan ipari kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet, amely a vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek valamint tudásközpontok közötti szoros innovációs együttműködésben valósul meg, valamint támogatást biztosít korszerű kutatási infrastruktúra kialakításához, szabadalmak bejelentéséhez, bizonyos kiemelt jelentőségű területeken a hasznosítható tudás utánpótlásának megteremtése érdekében.
A támogatott projektek integráns része a későbbi tényleges piaci hasznosításra való törekvés. Ezért preferáltak a vállalkozások által vezetett kutatási projektek, illetve a vállalkozások által vezetett és irányított konzorciumok létrehozása. A projektek értékelésében elsődlegesnek ítélhetőek a hasznosíthatóság, a hatékonyság és az eredményesség szempontjai.
A közös fejlesztési projektek indítása, sőt egyes esetekben a közös kutatókapacitások létrehozása és humán erőforrás kapacitások összehangolt fejlesztése egyaránt hozzájárulhat a
vállalkozások innovációs készségének javításához.
Az intézkedés célcsoportja(i):
Gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények illetve költségvetési vagy közhasznú kutatóhelyek, ezek tulajdonosi részvételével működő, non-profit gazdasági társaságok.
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Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- adott időszakban kialakított pályázati konstrukciók száma,
- adott időszakban pályázatot benyújtók száma,
- adott időszakban pályázati forrást elnyerő szervezetek száma,
- a pályázati úton biztosított források nagysága,
- a pályázati források által vonzott saját forrás nagysága,
- a pályázati források segítségével megvalósuló beruházások nagysága,
- a pályázati források eredményeként a vállalkozói szférában megnövekedő hozzáadott érték nagysága,
- benyújtott szabadalmak száma.
6.1.5. Tőkebefektetés és kockázati tőke kínálati és keresleti feltételeinek javítása

Az intézkedés célja:
A mikro- és kisvállalkozások fejlődését és innovációs valamint K+F tevékenységét gátló
tőkeszerzési lehetőségek biztosítási feltételeinek javítása, a kockázati tőkebefektetők tevékenységének ösztönzése, befektetéseik kiterjesztésére a magvető (seed) és korai szakaszban lévő KKV-k irányába. A magán tőkebefektetők mellett regionális tőkealap létrehozása, amely speciális hitel- és garancia- valamint befektetési konstrukciókkal segíti elő a
K+F és innovációs tevékenységek fejlődését.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A magyarországi kockázati tőke piac elemzése alapján látható, hogy a Magyarországon
aktív magán kockázati tőke alapvetően az érettebb vállalati életszakaszokban lévő befektetési lehetőségeket keresi. Ugyanakkor éppen a korai (magvető és induló) életszakaszokban lévő kis- és középvállalatoknál jelentkezik a legintenzívebben a tőkehiány, hiszen
ezek a vállalatok a legritkábban hitelképesek. Ahhoz, hogy ezek a vállalatok kockázati tőkealapokon keresztül tőke jellegű forrásokhoz jussanak és a finanszírozásukban a magán
kockázati tőkések is részt vegyenek, szükséges a magán kockázati tőke ösztönzése céljából számukra kockázati tőke típusú támogatást biztosítani.
A kisebb, megfelelő gazdálkodási múlttal nem rendelkező vállalkozásoknak magas
kockázatú K+F, valamint innovációs tevékenységeik fejlesztéséhez a fejlett üzleti és
pénzügyi környezet mellett is finanszírozási problémái lehetnek a fajlagos tranzakciós
költségek nagysága, illetve a szükségszerűen fellépő információs aszimmetria
következtében. A vállalkozások finanszírozáshoz jutásának segítése a létrejövő
fejlesztések eredményeként hozzájárul a foglalkoztatás és a beruházások növekedéséhez,
valamint fizikai tőke minőségének javulásához egyaránt.
Az intézkedés szakmai tartalma:
Az intézkedés célul tűzi ki a tőkepiac fejlesztését, melyet a magán és állami befektetők
részvételével közös kockázati tőkealapok létrehozásával, és azok üzleti alapon történő
működtetésével lehet elérni. A regionális szinten működő speciális tőkealap, az innovatív
vállalkozások megfelelő szakmai felkészítése, a szisztematikus befektető-közvetítő tevékenység együttes biztosításával lehetővé válik a kis-, és középvállalkozások innovációs
tevékenységének finanszírozása azok minden életszakaszában. Nő a külső tőkebevonás, az
elő-magvető (pre-seed), magvető tőke szerepe a korai innovációs szakaszokban, nő a vál83
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lalkozások korai szakaszának finanszírozásába bevonható magántőke. Elősegíti a vállalkozások innovatív, új ötleteinek, tudományos eredményeinek gyakorlati megvalósítását,
erősödik a transzfer szervezetek szerepvállalása a kockázati tőkéhez kapcsolódó tanácsadás és képzés területén, így csökken a meglévő vállalatvezetési, innováció-menedzsment
ismeretek hiányossága. A tőkealap esetében az alkalmazható kondíciók, feltétel rendszerek tekintetében ezt el kell helyezni a jelenlegi pénzügyi piac kínálati palettáján, tekintettel
ennek adott esetben versenyt generáló, vagy komplementer jellegére.
Az intézkedés célcsoportja(i):
A mikro- kis- és középvállalkozói szektor, különös tekintettel a start-up, és a spin-off vállalkozásokra.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- létrehozott tőkealapok száma,
- a tőkealap(ok) tőkenagyságának mértéke,
- közvetített tőkebefektetések száma,
- közvetített tőkebefektetések nagysága.

6.2. Környezeti kapcsolatok és feltételrendszerek fejlesztése

6.2.1. Az innováció népszerűsítése, a K+F eredmények széles körű
megismertetése, az innovációs teljesítmények elismerése.

Az intézkedés célja:
Az innovációs folyamatok, a kutatás-fejlesztési tevékenységek széleskörű társadalmi ismertségének, elfogadottságának és elismertségének biztosítása érdekében a régió K+F és
innovációs tevékenységének célirányos bemutatása és népszerűsítése. Felhívni és ráirányítani a vállalkozások figyelmét a piacképes új termékek előállításához nélkülözhetetlen
K+F és innovációs tevékenység szükségességére és fontosságára, a folyamatos termék- és
technológia fejlesztésre.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A regionális növekedés érdekében a kutatás-fejlesztés és innovációs folyamatok területén
elengedhetetlen a minél szélesebb társadalmi bázisra helyezett ismeretátadás, az új eredmények, elképzelések társadalmi elfogadottságának növelése, a kutatás-fejlesztési eredmények megismerése. Ennek elősegítése érdekében szükséges a régión belül minél szélesebb körű szakmai és nem szakmai fogadó közeg megteremtése, amit csak a tiszta és világos fogalmi rendszer keretei között, közérthető formában ismertetett eredmények, valamint a folyamatokban részt vevő és élenjáró személyek és szervezetek elismerése biztosíthat. A folyamatos tájékoztatás és ismeretátadás elősegíti az innovációs tevékenységeket
fogadó társadalmi környezet, ennek segítségével az innovatív vállalkozások kialakulását,
az innovatív gondolkodás elősegítését.
Az intézkedés szakmai tartalma:
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Az intézkedés keretein belül a célok elérése érdekében biztosítandó az innovációra való
nyitottság és stratégiai gondolkodás képességeinek kialakítása, ennek támogatására a
nemzetközi konferenciák és tanulmányutak szervezése, konferenciákon, tanulmányutakon
való részvétel, innovációs kerekasztal működtetése, legújabb tudományos eredményeket
bemutató kiállítások, mintaprojektek, tanulmányi versenyek, az innovációs tevékenységhez és annak feltétel-biztosításához kapcsolódó programok, média rendezvények támogatása, az elismerést biztosító innovációs díjak kialakítása, a kiválasztási rendszer működtetése.
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Az intézkedés célcsoportja(i):
A régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, középvagy felsőfokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel rendelkező
nonprofit alapítványok, kamarai- és más érdekképviseleti szervezetek, akadémiai kutató
intézetek, vagy ezek konzorciumai.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- írott és elektronikus médiában való megjelenések száma,
- összeállított írott és elektronikus médiaanyagok száma,
- megrendezésre került médiarendezvények száma,
- médiarendezvényen résztvevők száma,
- nemzetközi tanulmányutak száma,
- nemzetközi tanulmányutakon való résztvevők száma,
- megszervezett innovációs fórumok száma,
- megrendezett innovációs kiállítások száma,
- kiállításon való résztvevők száma,
- innovációhoz köthető tanulmányi versenyek száma,
- tanulmányi versenybe bekapcsolódók száma,
- megjelentetett kiadványok száma.

6.2.2. Regionális tudásközpontok, innovációs centrumok szellemi
műhelyeinek fejlesztése.

Az intézkedés célja:
A kialakult regionális tudásközpontok tevékenységének és feltételrendszereinek fejlesztése, új tudásközpontok kialakulásának elősegítése, a tudásközpontok mint pólusok, illetve
K+F centrumok szerepének fejlesztése, a hatékony tudásátadás eszközrendszereinek megteremtése, a tudásközpontok szolgáltatói funkciójának megerősítése.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A világ fejlett országainak gazdaságát és társadalmát a tudományos kutatás és a műszaki
fejlesztés eredményei gyökeresen átalakítják. A gazdasági tevékenység eredményességét
egyre inkább a tudás határozza meg. A legfejlettebb országokban az innováció a gazdasági
növekedés kulcstényezőjévé vált. Az Észak-Magyarországi Régióban kialakult tudásközpontok jó alapjait képezhetik a fejlődéshez elengedhetetlen kritikus tudás- erőforrás- és
egyéb feltételrendszerek kialakulásának, a kutatási és innovációs pólusok szerepének betöltéséhez, tekintettel arra, hogy rendelkezésre áll a fejlett innovációs kultúra, a képzett
munkaerő, a fejlett felsőoktatási és kutatás-fejlesztési intézményi háttér, valamint a megfelelő kommunikáció és összehangolt koordináció az innováció szereplői között.
A tudásközpontok, amelyek az oktatás, a kutatás-fejlesztés centrumai, megfelelő környezetet biztosítanak az innováció befogadására, meghatározói a gazdaság, a társadalom modernizációs folyamatának.
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A régióban a felsőoktatási intézmények jelenléte lehetőséget ad az oktatási, kutatásfejlesztési, innovációs tudásközpontok fejlesztésére, továbbiak kialakítására, amelyek
csupán akkor működhetnek eredményesen, ha az általuk képzett és felhalmozott tudást és
információt minél szélesebb kör számára teszik hozzáférhetővé, és a régió innovációban
érdekelt szereplőitől érdemi visszacsatolást kapnak. A társadalom, a gazdaság szinte
mindegyik területén további fejlődést generálhat az új tudás, a tudásalapú termékekhez és
eljárásokhoz való jobb hozzáférés lehetősége, valamint azok használata.
A tudásközpontok létrehozásánál tudatosan törekedni kell a sokszínű és jól diverzifikálható tevékenység struktúra ill. infrastruktúra kialakítására, ötvözve a tudományos parkok, a
technológiai transzfer intézmények, a technopoliszok, a kompetencia /kiválósági/ központok, az inkubátor házak és a vállalkozói parkok előnyeit és szolgáltatás struktúráját.
A régió K+F tevékenységének tudásközpontok általi összefogása különös jelentőséggel
bír a vállalati kutatóbázisok letelepedését illetően is, hiszen a régió versenyképessége a
kutatás-fejlesztési tevékenységek intenzitásától és az innovációs eredmények a gazdaságban történő gyors megjelenésétől nagymértékben függ. A tudásközpontok konzorciális
együttműködések rendszerén keresztül integrálhatják a felsőoktatásban és a régióban koncentrálódott szellemi kapacitásokat és K+F infrastruktúrákat, segítik az új tudományos
eredmények és tudásalapú új vállalkozások, új kutatóintézetek letelepülését és létrejöttét, a
tudás és a technológia transzfer hatékonyságának emelését.
Az intézkedés szakmai tartalma:
Az intézkedésnek elő kell segítenie, hogy a tudásközpontokon keresztül a tudományos kutatás kapcsolódjon össze az üzleti szférával, az alkalmazással, ezáltal közvetlenül járuljon
hozzá az üzleti szféra versenyképességének növeléséhez. Ennek megfelelően az innováció
szempontjából fontos alkalmazott kutatási-fejlesztési eredményeket előállítani képes intézmények eszközparkjának fejlesztése jelentősen gyorsíthatja az innovációs hálózat fejlődését és működését. Meg kell erősíteni a kutatás-fejlesztés tudásközpontokban koncentrálódó intézményi bázisait, kiemelten támogatni szükséges a régió számára preferált szakterületi kutatások háttereinek megteremtését. Elő kell segíteni ezen szakterületeken újabb
tudásközpontok kialakulását, amelyek kiegészítve és segítve a jelenlegi tudásközpontok
tevékenységét szinergikus hatásokat eredményezhetnek a régió számára.
Az intézkedés célcsoportja(i):
A régióban tudásközpontként működő, illetve a tudásközpontoknak helyet adó szervezetek. Tudásközpontnak tekintjük ebben az értelemben azokat a szervezeteket, amelyek feltérképezik, rendezik, és keretbe foglalják a rendelkezésre álló lokális és az elérhető globális tudást, közvetítik,illetve gerjesztik a tudásigényt, kapcsolatokat építve a nagy és a
KKV szintű gazdasági szereplők között, szervezik és koordinálják az innovációs hálózatokat.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- tudásközpontokban foglalkoztatott kutatók száma,
- tudásközpontokban kutatott témakörök száma,
- ipari alkalmazásba vett kutatási eredmények száma,
- innovációs klaszterekben való részvételek száma,
- bejelentett szabadalmak száma,
- tudományos publikációk száma,
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-

a kutatási ráfordítások visszatérülési aránya.

6.2.3. A kutatói személyi állomány fejlesztése, a kutatói életpálya
vonzóbbá tétele, a kutatói mobilitás fokozása.

Az intézkedés célja:
A kutatói személyi állomány fejlesztése, a kutatói életpálya vonzóvá tétele. Ennek elősegítése érdekében szakemberek, felsőoktatásban tanuló végzős hallgatók, doktoranduszok
hazai és nemzetközi tapasztalatszerzése érdekében oktatási intézményekhez, kutató intézetekhez, beszállítói hálózatokhoz kapcsolódó ösztöndíj-, csereprogram(ok) szervezése, az
erre való felkészítés.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
Magyarország és az Észak-magyarországi régió kutatóinak tevékenysége nemzetközileg
elismert, az EU 5. és 6. Keretprogramjaiban hatékonyan és nagy sikerrel vettek részt. Annak érdekében, hogy továbbra is hatékonyan hozzá tudjon járulni régiónk is az Európai
Unió, valamint Magyarország tudomány- és technológiapolitikájának fő célkitűzéséhez,
azaz az Európai Kutatási Térség és a Tudás Alapú Társadalom megteremtéséhez, szükség
van arra, hogy a kutatás-fejlesztés, mint tevékenység, és a kutatói-oktatói pálya kiemelt
támogatást élvezzen. A magyar és regionális felsőoktatás versenyképességét biztosító oktatói-kutatói utánpótlást a versenyszféra és nemzetközi intézmények vonzása egyaránt veszélyeztetik. Szükséges tehát az oktatói-kutatói munkakörök társadalmi elismertségének
növelése, melynek célja, hogy a régió tudáscentrumai megtartsák kutatóikat és oktatóikat.
A kutatási eredmények alkalmazásának, a gyakorlati élet által felvetett problémák kutatási
tématerületeké történő kijelölése érdekében szükséges, hogy a régióban nőjön a széles látókörrel, nemzetközi- és/vagy vállalati tapasztalattal rendelkező szakembereknek a köre,
akik innovatív tevékenységükkel hatékonyan tudnak hozzájárulni mind az ipari, mind az
intézményi innovációs és alkalmazás magas szintű megvalósításához.
Az intézkedés szakmai tartalma:
Az intézkedés keretei között szükséges a kutatói mobilitási programok kidolgozása és alkalmazása, az oktatói-kutatói szakterületek átjárhatóságának biztosítása, a kimagasló kutatói teljesítmények elismerése, a szükséges infrastrukturális háttér megteremtése, a magasan képzett, külföldi gyakorlati tapasztalatokat szerzett kutató-fejlesztő szakemberek hazatelepülésének elősegítése.
Az intézkedés célcsoportja(i):
Az Észak-Magyarországi régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, közhasznú
társaság, felsőfokú oktatási intézmény, akadémiai kutató intézet, társadalmi szervezet.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- technológia intenzív munkahelyeken foglalkoztatott szakemberek száma,
- kialakított ösztöndíj, csereprogramok száma,
- az ösztöndíj, csereprogramban részt vevők száma,
- az ösztöndíj, csereprogramokba bekapcsolt fogadó szervezetek száma.
88

Észak-magyarországi Régió innovációs stratégiája

6.2.4. Innovációhoz kapcsolódó oktatás feltételeinek és belső struktúrájának fejlesztése.

Az intézkedés célja:
A közép-, és felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok K+F és innovációs tevékenységhez kötődő elméleti- és gyakorlati oktatásának fejlesztése (ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés), az interszektoriális kutatói-oktatói mobilitás elősegítése, az oktatási intézmények, valamint a vállalkozások között innovációs hídképző szervezetek, módszerek, eljárások kialakítása annak megfelelően, hogy a felsőoktatási képzés kínálati oldala összhangba kerüljön a munkaerő-piaci igények és a társadalmi-gazdasági elvárások keresleti
oldalával. Az oktatások gyakorlati oldalának erősítése céljából erősíteni kell a gyakorló
szakemberek oktatásba történő bevonását, a korszerű távoktatási anyagok kifejlesztését és
alkalmazását.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
Az Észak-magyarországi régióban a szakirányú felsőfokú képzés, átképzés és továbbképzés a régió négy felsőoktatási intézményében, tudáscentrumában folyik. A jelenlegi felsőoktatási-képzési rendszer egyik legfőbb hiányossága, hogy nem képes kellő gyorsasággal
alkalmazkodni a gazdaság és a munkaerőpiac pillanatnyi igényeihez, ennek megfelelően
egyes szakterületeken túlképzés, más szakterületeken alulképzés figyelhető meg. A homogenizált központi intézkedések a speciális, a régió érdekeit figyelembe vevő speciális
képzések kialakítását. Az oktatási akkreditációs rendszerhez, a bolonyai folyamat követelményeihez igazított modul rendszerű képzési struktúrát folyamatosan fejleszteni kell,
hogy a hallgatók a legkorszerűbb ismeretekkel rendelkezve kerüljenek ki a munkaerő piacra, tekintettel arra, hogy a mikro-, kis és középvállalkozások jelentős része nem rendelkezik a tartós növekedéshez szükséges szellemi és fizikai kapacitásokkal. A vállalkozások
vezetői illetve alkalmazottai folyamatosan szembe kell hogy nézzenek a tudás alapú társadalmat és a gyorsan változó gazdasági környezetet jellemző kihívásokkal, azaz a legújabb
üzleti stratégiák, az innovációra való nyitottság és a példaértékű információszerzési és –
továbbítási módszerek elsajátításával és alkalmazásával. Ezen követelményeknek való
meg nem felelés magában hordozza az alacsony hatékonyság és a fokozatos piacvesztés
kockázatát is. A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének és alkalmazkodó készségének fokozását illetően az egyik előfeltétel az oktatás és szakképzés innováció
szolgálatába történő állítása. Másik feltétel a szakképző intézmények és a gazdaság szereplői (vállalkozások, kamarák, stb.) közötti intézményes kapcsolat kialakítása.
A régió szakképzett munkaerő állománya elfogyott, a potenciális befektetők rendre azzal a
ténnyel szembesülnek, hogy a magas munkanélküliségi és rossz foglalkoztatottsági mutatók ellenére nincs kvalifikált szakmunkás és ipari középvezetői réteg. Ennek a helyzetnek
a feloldására el kell indítani azon szakképzési programokat amelyek ezt a hiányt pótolják.
A képzési rendszer az általános technológiai kultúrákban ezt képes elérni, a high – tech és
az új technológiák tartományában pedig az innovációs stratégiai programok részeként lehet ezeket megszervezni.
A doktori iskolákban folyó képzés során az alapképzés és az önálló kutatás mellett erősíteni kell a doktorjelöltek alkalmazott kutatási tevékenységét, gyakorlati képzését, a szakmai gyakorlatszerzés területeit ki kell terjeszteni a technológia intenzív vállalkozások és
multinacionális cégek által felkínált szakmai gyakorlati lehetőségekre.
Az intézkedés szakmai tartalma:
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Elő kell segíteni a középfokú szakmai oktatás rendszerének fejlesztését, a vállalati gyakorlati élethez való közelítését. A felsőfokú képzésben markánsabb szerepet kell kapni az innovációhoz, a K+F eredmények alkalmazásához kapcsolható közgazdasági-, menedzsment- és marketing módszerek, eljárások, oktatási rendszerbe történő bekapcsolásának.
Ennek érdekében elő kell segíteni új tananyagok, oktatási programok kifejlesztését, a vállalati ösztöndíj valamint külföldi tanulmányutak lehetőségének kialakítását. Az élethoszszig való tanulás feltételeinek javítását, az ehhez szükséges felnőtt képzési és átképzési
feltételek kialakítását, javítását, új oktatási, távoktatási módszerek kifejlesztését a modern
IT megoldások bázisán.
Az intézkedés célcsoportja:
A régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező közhasznú társaságok, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel rendelkező non-profit alapítványok, kamarai- és más érdekképviseleti szervezetek, kutató intézetek, szakmai szövetségek.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- újonnan kialakított tantárgyak száma,
- beindított képzések száma,
- befejezett képzések száma,
- beiskolázott hallgatók száma,
- oktatást eredményesen elvégzett hallgatók száma,
- kidolgozott új eljárások, módszerek száma,
- létrehozott hídképző rendszerek, szolgáltatások száma.

6.2.5. A piaci igényeknek megfelelő tudástranszfer elősegítése

Az intézkedés célja:
A régión belül a vállalkozások innovációs tevékenységét segítő tudásközvetítő, a tudás
transzferálásának intézményi kereteit biztosító szervezetek kialakítása, működési feltételrendszereinek megteremtése.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
Az elmúlt 15 év innovációs felmérései jelezték és a szakértők egyértelműen elfogadták azt
a tényt, hogy a magyar és ezen belül kiemelten az elmaradott a régióban működő KKV-k
technológiai és menedzsment tudása nagyon alacsony színvonalú. Ennek megfelelően
nem szabad bejezettnek tekinteni a regionális innovációs intézmény hálózat kiépítését.
Folytatni kellene a tudásközvetítő, a transzferálás intézményesülését biztosító és a technológiai szolgáltatások helyi elérhetőségét biztosító intézmények kialakítását és önálló lábra
állásukig azok gesztorálását és indirekt finanszírozását (nem intézményi támogatás, hanem szolgáltatásalapú az igénybevevőnek juttatott támogatás: tanácsadási csekk, transzfer
támogatás, know – how támogatás)
Az intézkedés szakmai tartalma:
Az innovációs transzfer irodák meghatározó szerepet játszhatnak abban, hogy a kis- és
középvállalkozói kör nagyobb hányadban váljon beszállítóvá, a fejlett technológiákkal,
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valamint üzleti megoldásokkal való lépéstartás érdekében hozzájussanak az ehhez szükséges tanácsadáshoz, laboratóriumi és egyéb szolgáltatásokhoz, a régióban jelen lévő multinacionális cégekkel együttműködve törekedni kell a nagyobb szellemi hányadot tartalmazó termékek, eljárások, helyben történő kifejlesztésére. Ennek serkentésére törekedni kell
olyan intézmények létrehozására, melyeknek célja kutatási eredmények, innovációk minél
szélesebb vállalkozói körnél történő hasznosítása.
Az intézkedés célcsoportja:
Észak-Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Észak-Magyarországon fiókteleppel rendelkező, a devizajogszabályok alapján
belföldinek minősülő gazdasági társaságok Együttműködő vagy konzorciális partnerek lehetnek a felsőoktatási intézmények, kutató intézetek, önkormányzatok vagy ezek társulásai, érdekképviseletek, kamarák, egyéb non-profit szervezetek
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- a támogatott irodákkal kapcsolatban lévő vállalkozások által bevezetett új eljárások,
termékek száma.
- támogatott transzferirodák száma
- bonyolított innovációs programok száma
- transzferszolgáltatást igénybe vevő vállalkozások száma
- a szolgáltatásokat igénybevevő vállalkozásoknál a bruttó hozzáadott érték növekedése
- nemzetközi transzfer folyamatokba bekapcsolódó vállalkozások száma
6.2.6. A minőségi szemlélet és az innováció vezérelt vezetési módszerek terjesztése

Az intézkedés célja:
A vállalkozások gazdasági tevékenységének és hatékonyságának, piaci pozíciójuknak javítása. Ennek érdekében a szervezeti és működési rendszerük átalakítása a legmodernebb
szervezési-, szervezeti és vezetési módszerek bevezetésével. A piaci megjelenés, az ismertség, a bevezetettség hatékonyságának növelése érdekében új marketing módszerek
bevezetése és alkalmazása, különös tekintettel az innováció marketingre.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A termékek előállítása, és a szolgáltatások nyújtása területén csak a magas minőségű, a
piaci igényeknek megfelelő kimeneteket előállítani képes vállalkozások számíthatnak
gazdasági sikerre. Ennek érdekében fontos, hogy a vállalkozások tevékenységük során alkalmazni tudják a legmodernebb, innovációs szemléletű vezetési és minőségbiztosítási
módszereket, képesek legyenek ezek befogadására, és alkalmazására.
Az intézkedés szakmai tartalma:
Elősegíteni az innováció vezérelt vezetési módszerek kialakítását, a vállalkozói körben
történő alkalmazását. Támogatni a minőségbiztosítási rendszerek elterjesztését, alkalmazását, a szükséges akkreditáció megszerzését.
Az intézkedés célcsoportja:
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Az Észak-Magyarországi régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, közhasznú
társaság.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- kialakított módszerek száma,
- alkalmazásra kerülő módszerek, eljárások száma,
- bevezetett minőségbiztosítási rendszerek száma.
6.2.7. Benchmarking módszerek kifejlesztése és alkalmazása, az innovációs potenciál mérése.

Az intézkedés célja:
Az intelligens – magas hozzáadott értékkel bíró – gazdaság feltételeinek megteremtését
biztosító, a támogatási források hasznosulásának gazdasági elemzését lehetővé tevő elméleti kutatások folytatása, ehhez kapcsolódó módszertan kidolgozása.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
Mérhetővé, így elemezhetővé válik a támogatási források régión belüli felhasználási hatása elősegítve ezzel a döntéshozatal, a monitoring és ellenőrzési folyamatok hatékonyságának javítását. Mindezek eredményeként nő az innovatív szervezetek, döntően vállalkozások versenyképessége, elősegítve ezzel a régió versenyképességének növekedését is.
Az intézkedés szakmai tartalma:
Elméleti megalapozottságon nyugvó mérésmetodikai módszerek kifejlesztése a régión belüli gazdasági folyamatok változásainak regisztrálására, elemzésére, különös tekintettel a
K+F és innovációs tevékenységekre. A módszerek alkalmazásának elősegítése érdekében
felmérések, vizsgálatok elemzések lehetővé tétele az innovációs potenciál kérdésében
meghatározó indikátorok, célcsoportok, befolyásoló tényezők tekintetében. A dinamikus
felmérések eredményeinek adatbázisokba való rendezése, az változások követése, nemzetközi összehasonlítások biztosítása, a legjobb gyakorlatok régión belüli alkalmazásának
elősegítése.
Az intézkedés célcsoportja(i):
Az Észak-Magyarországi régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságai, közhasznú társaságai, felsőfokú oktatási intézményei, költségvetési vagy jogi személyiséggel rendelkező non profit kutatóhelyei, alapítványi vagy közalapítványi kutatóhelyei.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- az alkalmazásba vett módszertan, vagy módszertani elemek száma,
- a projektre hivatkozó, innovációval foglalkozó publikációk száma,
- a projekthez kapcsolódó felmérések száma,
- a projekt megvalósítását követően az adott témakörben rendezett disszeminációs
események száma.
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6.2.8. Nemzetközi szintű K+F együttműködések elősegítése

Az intézkedés célja:
A régió innovációhoz kapcsolódó intézményeinek és vállalkozásainak minél nagyobb arányú bekapcsolása az Európai Unió regionális együttműködéseket támogató keretprogramjaiba (FP7, CIP, INTERREG)
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A III. prioritás kiemelten kezeli a hálózatosodás kérdését. A hálózatosodás azonban nem
csak a régión belüli, hanem a régión, és az országhatárokon átnyúló kapcsolat-rendszerek
kialakulását is jelenti. Igen fontos kérdés, hogy a régió innovációhoz kötődő intézményei,
vállalkozásai a be tudjanak kapcsolódni nemzetközi projektek kialakításán, megvalósításán keresztül az Európai Unió regionális együttműködéseibe, információt, tapasztalatot
szerezve módszertani kérdésekben, projektvezetésben, egyéb K+F tudás- és információs
transzferek területein.
Az intézkedés szakmai tartalma:
A nemzetközi programokba való bekapcsolódás közvetlen és közvetett feltételeinek javítása, fejlesztése. Információs hálózatok kialakítása és működtetése, tájékoztató rendezvények szervezése, a sikeres és eredményes projektek bemutatása, a legjobb gyakorlatok ismertetése, átvételi lehetőségének biztosítása. A megfelelő szintű és kompetenciájú háttér
szolgáltatások kiépítésének elősegítése, együttműködések és szakmai kapcsolatok tematikus szervezése.
Az intézkedés célcsoportja(i):
Az Észak-Magyarországi régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságai, közhasznú társaságai, felsőfokú oktatási intézményei, költségvetési vagy jogi személyiséggel rendelkező non profit kutatóhelyei, alapítványi vagy közalapítványi kutatóhelyei, érdekképviseleti szervezetei, illetve ezek konzorciumai.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- a benyújtott pályázatok száma,
- a sikeresen elnyert projektek száma,
- a projekthez kapcsolódó támogatási források mértéke,
- a projektek megvalósításában résztvevő együttműködő, vagy konzorciumi tagok
száma.
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6.3. A vállalkozások innovációs képességének, hálózatosodási feltételeinek, technológia – és tudásintenzív fejlesztéseinek elősegítése
6.3.1. K+F, innovációs- és versenyképesség fejlesztése a KKV-k körében.

Az intézkedés célja:
A régióban működő vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a regionális
innovációs folyamatok fejlesztése, az alkalmazott kutatási eredmények, az új termék- és
technológia fejlesztési eljárások elterjesztésének biztosítása, a K+F+I tevékenység révén
nagy hozzáadott érték elérését lehetővé tevő termékek, eljárások, szervezési módszerek
kifejlesztése, elterjesztése, a vállalkozások, valamint az innovációs- és kutató központok
együttműködésének ösztönzése.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A vállalati szektor versenyképességének javítása a vállalati önálló kutatás-fejlesztési és
innovációs potenciál fejlesztésén és a technológia-intenzív vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzésén keresztül valósítható meg. Ezért kiemelten fontos az önálló, illetve kkv-k együttműködésben végzett termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztések
ösztönzése, a versenyképes technológiák megvásárlása és adaptálása, az új technológiák,
védelem alatt álló új márkanevek, új vagy továbbfejlesztett termékek piacra történő bevezetése. Ennek érdekében kiemelten fontos a vállalati K+F tevékenységek fejlesztése, mely
hozzájárul a magas hazai hozzáadott értéket generáló, K+F és innováció-orientált
működőtőke régióba vonzásához csakúgy, mint a vállalkozások rendszeres kutatási tevékenységének fejlesztéséhez. Az intézkedés hozzájárul a vállalati kutatói létszám fejlesztéséhez és a kutatócseréhez, illetve általában a K+F tevékenységet végző vállalati szektor és
a felsőoktatás közti kapcsolatok és átjárás intenzívebbé válásához.
A kutatási eredmények gyakorlati megvalósítása érdekében kiemelkedő jelentőségű az
egyetemi kutatóhelyekkel szorosan együttműködő olyan induló innovatív, technológiaintenzív mikro- és kisvállalkozások (spin-offok) létrehozása és megerősítése, melyek képesek a kutatóintézetekben felhalmozott tudás gazdasági hasznosítására. Az egyetemi kutatóhelyekkel szorosan együttműködő spin-off vállalkozások létrehozásához és magvető
tőkebevonással történő megerősítéséhez vezető folyamat első (ú.n. pre-seed) szakaszának
támogatása. Ennek eredményeként tovább fejlődhetnek, vagy új kezdeményezésként létrejöhetnek azok a K+F együttműködések, amelyek összekapcsolhatják a keresleti és kínálati
piac elemeit, ösztönözve a piacképes kimenetek (termék, technológia, szolgáltatás) régión
belüli kialakítását.
Az intézkedés szakmai tartalma:
Induló technológia- és tudásintenzív vállalkozások, illetve a felsőoktatási intézmények és
kutató intézetek kutatási eredményeire alapozott vállalkozások innovációs feladatainak
támogatása, amely lehetővé teszi az önálló kutatás-fejlesztés végzését, a kutatási eredmények adaptálását, továbbfejlesztését, K+F szolgáltatások igénybevételét, a technológiai
fejlődés érdekében korszerű berendezések, eljárások, technológiák beszerzését, amelyek
valós piaci igények kielégítését szolgálják.
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Az intézkedés célcsoportja(i):
Az Észak-Magyarországi régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, felsőfokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel
rendelkező non profit kutatóhelyek, alapítványi vagy közalapítványi kutatóhelyek, illetve
ezek konzorciumai.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- a program hatására létrejött együttműködések száma,
- támogatott vállalkozásokhoz kapcsolódó K+F, innovációs ráfordítás növekedése,
- bejelentett tudományos, műszaki eredmények száma,
- kifejlesztett termék, technológia, és rendszer száma,
- bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott vállalkozásoknál,
- együttműködésekben részt vevő szervezetek száma,
- elkészített prototípus, kísérleti berendezés, száma,
- alkalmazott új szimulációs és teszt módszerek száma,
- igénybe vett K+F szolgáltatás száma,
- a projekt megvalósításához beszerzett eszközök száma, és értéke.

6.3.2. Piacképes, fenntartható K+F programok kidolgozásának és
megvalósításának ösztönzése.

Az intézkedés célja:
A tudás minél jobb piaci hasznosulása érdekében kiemelkedő fontosságú az elsősorban
üzleti célú, de nagyobb megtérülési kockázatú K+F projektek támogatása, különösen a
vállalkozások vezető szerepe mellett az egyetemek és kutatóintézetek együttműködésével
folytatott ipari kutatás és kísérleti fejlesztés ösztönzése. A konstrukció célja ezért olyan,
elsősorban együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amelyek
kutatási eredményekre támaszkodva korszerű, magas értéket képviselő prototípusok, esetenként piacképes termékek, eljárások és szolgáltatások létrejöttét eredményezik.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
Az intézkedés elősegíti, hogy a vállalatok K+F tevékenységüket az egyetemekkel és kutatóintézetekkel együttműködve végezzék, és ez a kapcsolat hosszú távú stratégiai partnerséggé fejlődjön. Ennek szemléletformáló és a mikrokörnyezetre való kisugárzó hatása jelentős. A támogatott vállalatok többsége várhatóan a projekt befejezését követően is végez
majd K+F-re alapozott termékfejlesztést a létrejött stratégai partnerség keretében. A K+F
eredmények hasznosítása érdekében szükséges, hogy a projektek témáját a vállalatok határozzák meg és a K+F tevékenységet végző együttműködést a vállalat vezesse. A végzett
K+F munka eredményeként szabadalmak születnek, ill. a vállalatok legalább prototípus,
esetenként piacközeli termékek kifejlesztéséig jutnak el, amely hozzájárul a vállalatok
versenyképességéhez.

95

Észak-magyarországi Régió innovációs stratégiája

Az intézkedés szakmai tartalma:
A vállalati szféra üzleti célú K+F és innovációs tevékenységének fejlesztése, az ehhez
szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése, partnerségi és stratégiai szövetségek
létrejöttének elősegítése, a folyamatoknak a mintadarab vagy prototípus létrehozásáig, illetve a félüzemi kísérleti fázisig történő elvitelének támogatása.
Az intézkedés célcsoportja(i):
Az Észak-Magyarországi régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, felsőfokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel
rendelkező non profit kutatóhelyek, alapítványi vagy közalapítványi kutatóhelyek, illetve
ezek konzorciumai.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- kidolgozásra kerülő programok száma,
- igénybe vett innovációs szolgáltatások száma,
- igénybe vett szolgáltatások mértéke,
- létrehozott prototípusok száma,
- a piacra történő bevezetést követően a vállalkozás hozzáadott értékének növekedése.
6.3.3. A csúcstechnológiákhoz kapcsolódó, alkalmazott K+F tevékenység és piacvezérelt technológiafejlesztés támogatása.

Az intézkedés célja:
A régió által preferált technológiai (anyagtudomány és nanotechnológia, megújuló energiaforrások és környezeti technológiák) és iparági (gép és járműipar, vegyipar, mechatronikai ipar, szilikát ipar) területeken komplex K+F tevékenységhez kapcsolódó K+F+I projekteknek a regionális tudásközpontok által, vagy bekapcsolásával történő megvalósítása,
a projekt megvalósítási időszaka alatt történő kísérleti működtetése, a projektet megvalósító szervezetek innovációs hálózatokba, történő beilleszkedési, csatlakozási feltételek
megteremtése.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A régió gazdaságfejlesztési stratégiája által preferált területeken meginduló K+F+I folyamatok és fejlesztések eredményeként nő ezen területek súlya a régió gazdasági szerkezetén belül. A tágabb környezetben is újdonságértékű termékek, technológiák, szolgáltatások megjelenése hozzájárul a régió versenyképességének növekedéséhez, a nemzetközi
láthatóság eléréséhez és növeléséhez. Az innovációs hálózati formákhoz való kapcsolódás
elősegítésével biztosítható a régión belül elérhető kritikus tömeg megvalósítása, amely fokozott gerjesztő hatást jelent az innováció keresleti és kínálati oldalára egyaránt. A regionális tudásközpontok bekapcsolásával szakmai vezető szerepük megerősíthető a régió
K+F+I folyamataiban.
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Az intézkedés szakmai tartalma:
Új, innovatív, verseny- és exportképes termék-, technológia-, és rendszer fejlesztése, prototípus elkészítése, a vizsgálatokhoz, minősítésekhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele, a prototípusok előállításához használható készülékek, szerszámok
tervezése, gyártása, beszerzése, a kutatás-fejlesztés infrastruktúrájának létrehozásához a
kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése, kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása, a fejlesztésekhez szükséges szoftverek kialakítása, beszerzése.
Az intézkedés célcsoportja(i):
Az Észak-Magyarországi régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság, közhasznú társaság, felsőfokú oktatási intézmény,
költségvetési vagy jogi személyiséggel rendelkező non profit kutatóhely, alapítványi vagy
közalapítványi kutatóhely.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- kifejlesztett új termék, szolgáltatás, technológia száma,
- iparjogvédelmi oltalomban részesített termék, szolgáltatás, technológia száma,
- a fejlesztés eredményét használó vállalkozások száma,
- a projekt eredményeként a pályázónál létrejött bruttó hozzáadott érték növekedés,
- kifejlesztett termékek száma,
- igénybe vett szolgáltatások száma,
- a projekthez kapcsolódóan beszerzett eszközök száma,
- publikációk, konferenciák, disszeminációs események száma (db).

6.3.4. Regionális és lokális gazdasági-, hálózati-, és K+F magpontok
kialakítása, innováció vezérelt fejlesztése.

Az intézkedés célja:
A regionális szinten gazdasági jelentőséggel bíró, K+F kapacitásokat a térségbe telepítő,
vagy ilyen fejlesztéseket a térségbe vonzó, döntő mértékben külföldi nagyvállalatok letelepedésének támogatása, illetve ilyen feltételekkel rendelkező vállalatok régióban maradásának elősegítése.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A régió tudásközpontjainak, kutató intézeteinek, felsőfokú oktatási intézményeinek, kutató műhelyeinek fejlődése a folyamatosság mellett is egy lassú, a fejlesztési források képződésétől függő folyamat. Ennek teljes mértékű támogatása mellett is régiós szinten szükség van a gazdasági fejlődés eredményeinek minél szélesebb körű kihasználása érdekében
olyan, regionális méretekhez képest nagyvállalati szektornak a térségbe vonzása, letelepedésének elősegítése, amelyek tevékenységükhöz K+F kapacitásokat igényelnek, részt tudnak vállalni ezek háttérfeltételeinek megteremtésében, vagy kutatói kapacitásaikat is a térségbe telepítik, kutatás-fejlesztési tevékenységükbe bevonják a régió innovációs potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozásait is.
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Az intézkedés szakmai tartalma:
Innováció-orientált és vezérelt befektetés ösztönzési tevékenység megvalósítása.
Az intézkedés célcsoportja(i):
A térségbe betelepülni szándékozó, innovációs potenciállal rendelkező, kutatás-fejlesztési
kapacitásokat igénylő, vagy kiépíteni képes nagyvállalkozások.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- a mérési időszakban betelepült vállalkozások száma
- a létrehozott K+F munkahelyek száma
- a foglalkoztatott K+F létszám növekedése

6.3.5. Vállalkozások és innovációban érintett intézmények együttműködésének, innovációs hálózatainak kialakítása, fejlesztése.

Az intézkedés célja:
Az intézkedés célja innovációs klaszterek létrehozása és fejlesztése – lehetőleg a meglevő
K+F+I szolgáltató infrastruktúra bázisán – olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatási és innovációs szolgáltató központok kialakítása, amelyek a klasztertagok, illetve az
adott klaszterhez vagy hálózathoz tartozó valamennyi vállalkozás számára egyedi, testreszabott K+F+I szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani, illetve megfelelő kutatási
és IKT infrastruktúrát, kompetenciaközpontot, technológiai inkubátort és platformot is létrehoznak az ágazatban működő kkv-k kutatási tevékenységének segítésére.
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A globalizáció, valamint a nemzetközi verseny következtében annak sajátosságaira adható
lehetséges válaszként egyre inkább előtérbe kerülnek, és szerepet kapnak az üzleti és innovatív hálózatok, az iparági és regionális klaszterek, a vertikális és horizontális együttműködések, az innovációs milliő és egyéb területi koncentrációval, és szoros együttműködési kapcsolatokkal rendelkező és jellemezhető vállalti formációk. A gazdasági versenyképesség növelése régiószinten is megkívánja a gazdaságfejlesztés nemzetközi trendjeinek
és elért eredményeinek alkalmazását. A globalizálódó fejlődés bebizonyította, hogy az önálló vállalati kezdeményezések helyét egyértelműen a vállalati hálózatok és klaszterek veszik át, biztosítva ezzel a kisebb méretű vállalkozások hatékony integrálódását a helyi és
nemzetközi gazdaságba illetve a szükséges méretgazdaságossági küszöbök elérését.
Az Észak-Magyarországi régióban hazai és nemzetközi összehasonlításban is gyenge a
gazdasági szereplők közti kooperáció, különösen az innováció területén. A hálózatosodás
előmozdításának fontos eszköze az együttműködés ösztönzését szolgáló komplex innovációs, kutatási és inkubátor szolgáltatások rendszere. Az intézkedés ezért az együttműködő
innovatív vállalkozások műszaki fejlesztési és piaci támogatását, valamint a technológia
intenzív vállalkozások létrehozását segítő intézményekre fókuszál. Az intézkedés támogatja az innovációs klaszterek számára lokalizációs előnyöket teremtő, feltételrendszerek
létrehozását és fejlesztését.
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A klaszterekben koncentráltan találhatók hídképző intézmények, technológiai inkubátorok, technológiai platform és kompetencia központok, valamint a vállalkozások fejlesztését és együttműködését segítő oktatási-képzési és tanácsadási szolgáltatásokat végző szervezetek és intézmények egyaránt.
Az intézkedés szakmai tartalma:
Az intézkedés ösztönzi az innovációs klasztereket összefogó, integráló szervezetek létrejöttét, ehhez kapcsolódóan klaszter menedzsment kialakítását. Megteremti a lehetőséget a
szervezet működéséhez szükséges feltételrendszerek kialakítására, a klaszter szolgáltatások fejlesztéséhez közvetlenül szükséges informatikai, kommunikációs és egyéb eszközök
beszerzésére. Biztosítja a kommunikációs hálózatokhoz, vállalati adatbázisokhoz való
hozzáférést, ezek kialakítását, létrehozását, közös információs platform kialakítását, a
klasztertagokkal együtt közös kutatási, fejlesztési tevékenység feltételeinek megteremtését, közös szolgáltatások kialakítását.
Az intézkedés a klaszterekben lévő, vagy a klaszterekbe belépni kívánó vállalkozások esetében támogatja a közös technológiai fejlesztést, az ehhez szükséges tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzést, irányítási- és minőségbiztosítási rendszerek kialakítását,a klaszterek akkreditációjához kapcsolódó tevékenységeket.
Az intézkedés célcsoportja(i):
A klasztereket összefogni, vezetni, szervezni képes szervezetek. Az együttműködésben, illetve klaszterekben résztvevő vállalkozások, gazdaságfejlesztésben érdekelt szervezetek,
kutató, képző intézetek, egyetemek, illetve innovációs szolgáltatásokat, tanácsadást igénylő vállalkozások, civil szervezetek, intézmények.
Indikátorok a célok elérésének mérésére
- A régióban létrejövő innovációs klaszterek, illetve a klaszterekben résztvevő szervezetek számának növekedése.
- A klaszterben vagy együttműködésben részt vevő vállalkozások hozzáadott értékének növekedése.
- A K+F folyamatokba bekapcsolódó vállalkozások számának növekedése.
- Az intézkedés révén teremtett új munkahelyek számának növekedése.

6.3.6. Innovációs eredmények piacra lépésének elősegítése.

Az intézkedés célja:
A vállalkozások K+F tevékenységének eredményeként létrehozott termékek, technológiák, szolgáltatások országhatárokon kívüli piaci lehetőségeinek bővítése
Az intézkedés szükségességének indoklása:
A régió innovatív vállalkozásainak a régióból történő piaci kilépése, a nemzetközi innovációs piaci vérkeringésbe való bekapcsolódásuk, nemzetközi ismertségük fokozása, gazdasági eredményeik javítása.
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Az intézkedés szakmai tartalma:
A régión kívüli piacok elérése érdekében szakmai kiállításokon, vásárokon, rendezvényeken való megjelenés feltételrendszereinek támogatása.
Az intézkedés célcsoportja(i):
Az Észak-Magyarországi régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező
kis- és középvállalkozás.
Indikátorok a célok elérésének mérésére:
- a külpiacokon eredményesen fellépő vállalkozások számának növekedése
- a kiállításokon és vásárokon bemutatott termékek száma
- az eseményen felvett partnerkapcsolatok száma
- a célország piacán elért árbevétel nagysága
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7. Megvalósítás keretei

7.1. Forrásallokáció

A Regionális Innovációs Stratégia megvalósítása alapvetően négy forrásra támaszkodik. Ezek közül az első az érintett szervezetek saját pénzügyi erőforrása, amely egyrészt a
szükséges intézkedésének teljes, illetve részbeni megvalósítását képes biztosítani, másrészt a külső források bevonásának saját erő biztosításához használható fel. Ennek a forráselemnek a nagysága nehezen becsülhető, tekintettel arra, hogy a vállalati források képződése, és célra orientált felhasználása különösen az addicionális források tekintetében
vállalatvezetői döntési hatáskör.
A második forráselem a hazai K+F, innovációs és ezekhez a témakörökhöz kapcsolható
pályázati rendszer, amely meghatározott témakörök, pályázati területek mentén biztosítanak pénzügyi forrásokat. Itt különbséget kell tennünk a csak hazai források, és a vegyes,
azaz hazai és Európai Uniós források tekintetében. A tisztán hazai forrást jelenleg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap jelenti, melynek centralizált és decentralizált forrásai
egyaránt felhasználhatók a stratégia akcióinak finanszírozásához. Az Alap 2007. évi várható bevétele a 2006. évi CXXVI törvény 9. sz. melléklete értelmében 41,530 milliárd Ft.
Az Alap 25%-ának mértékéig terjedő forrásokat regionális célokra kell felhasználni. A
25%-os keret ennek megfelelően 10,3825 milliárd Ft, melyből a költségvetési törvény 4
milliárd Ft-ot utal a regionális döntési hatáskörbe, a fennmaradó rész a centralizált pályázati rendszer keretei között kerül döntésre és felhasználásra, azonban ennek céljaira is a
régiók tehetnek javaslatot. A fentiek alapján 2007. évben tehát 589,2 millió Ft áll rendelkezésre a decentralizált, 940,2 millió Ft a centralizált döntési rendszer keretei között az
Észak-Magyarországi Régió rendelkezésére.
A vegyes források ugyancsak két részre bonthatók a 2007-2013 időszak tekintetében. Az
egyik rész az Észak-Magyarországi Régió Operatív Programjának (ÉMOP) 1. Prioritásának megvalósítását biztosító forrás keretei között áll kifejezetten innovációs és K+F célok
megvalósítására rendelkezésre..
18. táblázat: Várható ÉMOP források (Mrd Ft)
2007
Klaszterek mendzsment
szervezetek létrehozása,
megerősítése, közös eszközbeszerzései és beruházásai
Innovatív kísérletezési
(experimentation) projektek
támogatása
Innovációs szolgáltatásokat
nyújtó térségi jelentőségű
innovációs-transzferirodák
kiépítése és működtetése
Turisztikához kapcsolódó
klaszterek, valamint Regionális Turisztikai Kutatási és
Befektetés-ösztönző Innovatív Szolgáltató Központ lét-

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

0,668

0,648

0,618

0,640

0,727

0,704

0,745

4,750

0,141

0,136

0,130

0,135

0,153

0,148

0,157

1,000

0,141

0,136

0,130

0,135

0,153

0,148

0,157

1,000

0,281

0,273

0,26

0,23

0,306

0,296

0,314

1,96
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rehozása
Összesen:

1,231

1,193

1,138

1,14

1,339

1,296

1,373

8,71

A táblázat értékei milliárd Ft egységben vannak megadva

A másik az ágazati célrendszereket megfogalmazó és támogató Gazdaságfejlesztési Operatív Programja 1. prioritásának (GOP) (K+F és innováció a versenyképességért), illetve
egyéb szektoriális Operatív Programok (TÁMOP, TIOP, KIOP) pénzügyi forrásai.
19. táblázat: Várható UMFT források (Mrd Ft)
2007

2008

Összesen

1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

20,0

20,0

40,0

1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

8,4

6,3

14,7

0

32,0

32,0

1.3.1 Vállalati innováció ösztönzése

20,0

25,0

45,0

1.3.2 Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése

0,0

6,0

6,0

1.3.3 Technológia-intenzív start-up vállalkozások támogatása

0,0

1,4

1,4

Összesen:

48,4

90,7

139,1

1.2.1 Innovációs és technológiai parkok támogatása

A táblázat értékei milliárd Ft egységben vannak megadva

A harmadik forráselemet az Európai Uniónak a nemzetközi pályázatok (FP7, CIP,
INTERREG IV) keretében biztosított pénzügyi forrásai jelentik.
20. táblázat: Várható EU források
Program

EUR (millió)

HUF (millió)

CIP

3.621

945.045

FP7

48.820

12.741.532

A kalkulációnál figyelembe vett árfolyamérték (1 EUR = 261 Ft)

A fenti források közül 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 azzal a megszorítással, hogy a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap nagysága a vállalati befizetések függvényében
évről évre változó nagyságrendű, illetve a törvényi szabályozások évről évre módosíthatják a regionális célú felhasználások nagyságrendjét. A GOP, illetve más szektoriális programok az egész országra vonatkozóan határozzák meg a forrásokat, így ezek regionális
felhasználási mértéke csak prognosztizálható, hasonlóan az Európai Uniós források felhasználásához.
A forrásoknak a régió gazdasági szereplői által prognosztizáltan lehívható keretösszegeit a
stratégia prioritásai szerint csoportosítva az alábbi forrástérképet vázolhatjuk fel:
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21. táblázat: ÉM- Regionális Innovációs Stratégia potenciális forrástérképe (20082013) millió Ft-ban
Támogatási források
Források

A vállalkozások innovációs
képességének, hálózatosodási feltételeinek, technológia- és tudásintenzív fejlesztéseinek elősegítése
Összesen:

INTER
-REG
(C)

EU
K+F 7.
Keretprogram

ÉMOP

900

1.907

2.200

400

600

6.007

871

966

2.900

400

300

5.437

6.939

6.301

13.300

200

400

27.140

8.710

9.174

18.400

1.000

1.300

38.584

INTER
-REG
(C)

EU
K+F 7.
Keretprogram

Összesen

Prioritások
Innovációs infrastruktúra,
szolgáltatási és finanszírozási rendszer fejlesztése
Környezeti kapcsolatok és
feltételrendszer fejlesztése

UMFT
ágazati
programjai
(GOP,
TIOP)

Innovációs
Alap

Összesen

Vállalati, intézményi források
Források
ÉMOP

180

380

440

80

120

1.200

87

98

290

60

45

580

2.776

1.890

5.320

60

120

10.166

3.043

2.368

6.050

200

285

11.946

Prioritások
Innovációs infrastruktúra,
szolgáltatási és finanszírozási rendszer fejlesztése
Környezeti kapcsolatok és
feltételrendszer fejlesztése
A vállalkozások innovációs
képességének, hálózatosodási feltételeinek, technológia- és tudásintenzív fejlesztéseinek elősegítése
Összesen:

UMFT
ágazati
programjai
(GOP,
TIOP)

Innovációs
Alap
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7.2. Kísérleti projektek

Az Innovációs Stratégia egyes prioritásaihoz a folyamatban lévő fejlesztéseket, valamint fejlesztési irányokat és elképzeléseket figyelembe véve kiemelt kísérleti un. pilot projektek rendelhetők hozzá. A stratégiai időtáv két időszakra osztható, egy könnyebben belátható, ennek
okán jobban tervezhető, konkrét projektekkel kitölthető időszakra (2008-2010), valamint egy
kevésbé belátható, inkább csak a projektek jellegét felvázoló időszakra (2011-2013). A 2008201 időszakra vonatkozó kísérleti projekt javaslatok alapvetően a már megkezdett, előkészítés, vagy pénzügyi finanszírozás alatt lévő projekteket tartalmazza. A kísérleti projektek köre
nem jelent kiemelt státuszt a finanszírozás tekintetében, de kiemelt figyelmet és támogatást
kap az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács és munkaszervezet részéről. A kísérleti projektek köre a gazdaságfejlesztési- és innovációs pályázati rendszer regionálisan kiemelt jelentőségű nyertes projektjeivel bővülhet. A két időszakra tervezhető kísérleti projektek összefoglaló táblázata az alábbiak szerint alakul:
22. táblázat: ÉM-Regionális Innovációs Stratégia kísérleti projektjei (2008-2013)
Prioritások
I) Innovációs infrastruktúra,
szolgáltatási és finanszírozási
rendszer fejlesztése
II) Környezeti kapcsolatok és
feltételrendszer fejlesztése

III) A vállalkozások innovációs képességének,
hálózatosodási feltételeinek,
technológia- és tudásinten-zív
fejlesztéseinek elősegítése

Potenciális forrás (millió Ft)

2008-2010
- Innovációs Ügynökség projekt (I.1)
- Baross Gábor pályázati projekt (I.4)
- Innocsekk Plusz pályázati projekt
(I.4)
- Science Park (hálózat) (I.2)
- MLR-RET (Miskolci Egyetem)
(II.2)
- EGERFOOD (Eszterházy Károly
Főiskola) (II.2)
- Bioenergetikai Innovációs KlaszterRET (Károly Róbert Főiskola)
(II.2)
- Bay Nano (II.2)
- Benchmarking, monitoring (II.7)
- NORRIS II. (II.8)
- Világítótorony I. projekt (III.3)
- EU-Energetikai Klaszter fejlesztés
CENCE folytatás (III.5)
- Környezetipari klaszter fejlesztés
- Poliuretán nano rendszerek előállítása, vizsgálata (III.2)
- Nagyszilárdságú (nanoszemcsés) titán félgyártmányok és orvosi implantátumok gyártásának kidolgozása (III.2)
11.040

2011-2013
- Innovációs Ügynökség-II. projekt
- Baross Gábor pályázati projekt
- Innocsekk Plusz pályázati projekt
- Nano Park
- Nemzetközi jelentőségű regionális
Tudásközpont
- Benchmarking, monitoring
- NORRIS II-III

- Világítótorony II. projekt
- Innovatív klaszter
- Csúcstechnológiai projekt

10.810

Az újonnan indítandó kísérleti projekteknek részletesebb leírása a mellékletben található.
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7.3. Monitoring

Jelen Innovációs Stratégia kialakítása összhangban van az Észak-Magyarországi Régió Európai Unió által elfogadott Regionális Operatív Tervével (ÉMOP). Az összhang biztosítása a
teljes tervezési folyamat során lényeges, és szükséges eleme a megvalósításnak. Bár az Innovációs Stratégia egy évvel későbbi időponttal kezdődik mint az ÉMOP, intézkedései esetében
a finanszírozási háttér az ÉMOP pályázatainak időbeli eltolódása miatt megteremthető.
A megvalósítás során lényeges, hogy a Stratégia intézkedései folyamatosan értékelésre kerüljenek, és maga a Stratégia is legalább kétévente (legközelebb 2010) áttekintésre, illetve szükség szerint korrigálásra kerüljön. Ez az ütemezés összhangban van az ÉMOP félidei felülvizsgálatával is, és ennek korrekciói már az Innovációs Stratégia felülvizsgálata kapcsán is átvezethetők. Ugyanakkor figyelemmel kell kísérni az országos hatókörű stratégiák változásait is,
és szükség szerint kezdeményezni kell ezek Innovációs Stratégiára vonatkozó hatásának átvezetését.
Az egyes intézkedések, kísérleti programok által érintett szervezetek rögzítet mutatóinak alakulását folyamatosan figyelemmel kell kísérni, támogatási szerződések megkötése esetén kötelező jellegű adatszolgáltatások formájában ezeket az adatokat be kell kérni. Az ÉszakMagyarországi Regionális Innovációs Tanács munkaszervezete a területi statisztikában érintett szervezetek, kamarai szervezetek, kutatási felmérések, és adatbázisok adatszolgáltatásain
keresztül kísérje figyelemmel monitoring mutatók statisztikai adatainak időben történő változásait. A Stratégia felülvizsgálatára, módosítására, aktualizálására a munkaszervezet tesz első
lépésben az Innovációs Tanács felé javaslatot, amely jóváhagyása esetén kerül az ÉszakMagyarországi regionális Fejlesztési Tanács elé döntésre.
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9. Rövidítések jegyzéke
K+F - Kutatás-fejlesztés
K+F+I - Kutatás-fejlesztés és innováció
RIS - Regionális Innovációs Stratégia
RITTS - Regionális Innovációs és Technológia Transzfer Stratégia
KKV - Kis- és középvállalkozás
ÉMOP - Észak-Magyarországi Régió Operatív Programja
GOP - Gazdaságfejlesztési Operatív Program
TIOP - Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
UMFT - Új Magyarország Fejlesztési Terv
OFK - Országos Fejlesztéspolitikai Konstrukció
NAP - Nemzeti Akcióprogram
MLR-RET
- Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpontja
NKTH - Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
TTI - Tudomány Technológia és Innováció
MTA RKK - Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
EUROSTAT - Európai Unió Statisztikai Hivatala
OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
FP7 - 7. Kutatási Keretprogram
CIP - Versenyképességi és Innovációs Keretprogram
IKT - Információs és Kommunikációs Technológiák
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9. ábra:
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10. ábra:

Értékláncok jelenléte a gazdaságban* (2005)

11. ábra:

A vállalkozások innovációs kapacitása* (2005)
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12. ábra:

Regionális és országos adatok a K+F ráfordításokra vonatkozóan

13. ábra:

Innovációs potenciált meghatározó tényezők

14. ábra:

Primer információgyűjtés logikai folyamata
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Különböző innovációs támogató intézmények szervezete a célvállalatok
igényeinek meghatározásához
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8. táblázat:

Publikációs adatok, 2005.

9. táblázat:
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Bruttó hozzáadott érték %
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16. táblázat:

A KKV felmérés megállapításai magyar-szlovák összehasonlításban

17. táblázat:
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18. táblázat:
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19. táblázat:
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20. táblázat:

Várható EU források
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21. táblázat:

ÉM-Innovációs Regionális Stratégia potenciális forrástérképe (20082013)

22. táblázat:

ÉM-Regionális Innovációs Stratégia kiemelt projektjei (2008-2013)
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12. MELLÉKLETEK
12.1. Statisztikai táblázatok

GDP eFt/fő 1994-2005
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Forrás: KSH
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Ipari termelési érték 1994-2006 eFt/fő
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Gazdasági eredmény-mutatók növekedése
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K+F ráfordítások a GDP %-ában 1994-2006
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Méretnagyság szerinti gazdasági mutatók (2006)
Megnevezés

Létszám (fő)
Bérköltség, millió Ft
Átlagbér ezer Ft/fő
Bérköltség/hozzáadott érték
Hozzáadott érték/létszám
ezer Ft/fő
Jegyzett tőke, millió Ft
Saját tőke, millió Ft
Saját tőke/jegyzett tőke
Külföldi tőke, millió Ft
Külföldi tőke/jegyzett tőke
Hozzáadott érték, millió Ft
Ebből:
Korrigált üzleti eredmény,
millió Ft
Amortizáció, millió Ft
Bérköltség, millió Ft
Bérjellegű egyéb költség,
millió Ft
Hozzáadott érték/saját tőke
Megtérülés, millió Ft
Adózott eredmény, millió Ft
Amortizáció, millió Ft
Hozam/saját tőke

Kisvállalkozás
Összesen Ebből: mikro
0-49 fő
vállalkozás
0-9 fő
80 399
37 566
81 774
33 693
1 017
897
39,1%
33,9%
2 600
2 648

Középvállalkozás
50-249 fő

Összesen

40 097
59 399
1 481
37,2%
3 984

Nagyvállalkozás
Több mint
250 fő
54 155
112 253
2 073
23,3%
8 908

174 651
253 426
1 451
29,8%
4 874

161 354
371 408
230,2%
33 864
21,0%
209 050

111 438
203 635
182,7%
17 548
15,7%
99 457

110 202
240 209
218,0%
48 294
43,8%
159 731

191 538
621 702
324,6%
117 501
61,3%
482 407

463 094
1 233 319
266,3%
199 659
43,1%
851 188

42 597

25 785

39 645

232 323

314 565

41 119
81 774
42 409

21 802
33 693
17 870

27 841
59 399
31 997

76 055
112 253
61 690

145 015
253 426
136 096

56,3%
88 516
47 397
41 119
23,8%

48,8%
49 864
28 062
21 802
24,5%

66,5%
59 978
32 137
27 841
25,0%

77,6%
171 732
95 677
76 055
27,6%

69,0%
320 226
175 211
145 015
26,0%

Forrás: KSH

A kutató-fejlesztő helyeken foglalkoztatottak létszáma (2006)
Területi egység

Kutató
helyek
száma

Borsod-AbaújZemplén
Heves
Nógrád
ÉszakMagyarország
Magyarország

K+F foglalkoztatottak

103

Ebből
K+F foglalkozEbből kutatottak
tatóKutató
Segéd
fejlesztők
fejlesztők személyzet
fő
%
1 544
1 113
211
3,1
3,4

59
10
172

786
71
2 401

468
33
1 614

118
31
360

1,6
0,1
4,8

1,4
0,1
4,9

2 787

50 411

32 786

8 441

100

100

Forrás: KSH
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A kutató-fejlesztő helyeken teljes munkaidejű dolgozókra átszámított létszám (2006)
Területi egység

K+F létszám öszszesen

Ebből
K+F létEbből
Kutató fejSegéd sze- szám öszKutató fejszesen
lesztők
lesztők
mélyzet
fő
%
706
509
122
2,7
2,9

Borsod-AbaújZemplén
Heves
Nógrád
ÉszakMagyarország
Magyarország

Segéd személyzet
2,5

388
58
1 152

200
27
736

81
24
227

1,5
0,2
4,4

1,1
0,2
4,2

1,6
0,5
4,6

25 971

17 547

4 943

100

100

100

Forrás: KSH

A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma és aránya a kutató-fejlesztő
helyeken (2006)
Területi egység

Akadémiai
rendes,
vagy levelező tag

Borsod-AbaújZemplén
Heves
Nógrád
ÉszakMagyarország
Magyarország

11

Tudomány
doktora
kandidátusa
Fokozattal rendelkezők
Doctor of
PhD
Science
száma
58
417

Akadémiai tagok
és fokozattal rendelkezők a tudományos kutatók,
fejlesztők %-ban
43,7

1
13

19
77

181
3
601

43,8
9,1
43,0

331

1 903

10 488

38,8

Forrás: KSH

A kutató-fejlesztő helyek ráfordításai (2006)
millió Ft

Területi egység
Borsod-AbaújZemplén
Heves
Nógrád
Észak-Magyarország
Magyarország

K+F költség
4 076

Beruházás
654,8

Ráfordítás
4 730,8

2 123
151
6 350
191 445

356,8
1,5
1013,1
41 742,6

2 480,1
152,0
7362,9
237 953,2

Forrás: KSH
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A kutatási témák, fejlesztési feladatok száma (2006)
Terület

Munkában léEbből
vő
kutatási alap
alkalmazott fejlesztési
témák, fejlesz- kutatási
tési feladatok
száma összesen
Témák, feladatok száma
1 000
289
407
304

Borsod-AbaújZemplén
Heves
Nógrád
ÉszakMagyarország
Magyarország

Eredményesen
befejezett

Nemzetközi
együttműködésben

477

35

708
107
1 815

100
1
390

158
5
570

450
101
855

395
62
934

11
31
77

24 681

7 619

8 551

8 511

8 535

2 215

Forrás: KSH

A megjelent tudományos művek száma a kutató-fejlesztő helyeken (2006)
Területi egység
Borsod-AbaújZemplén
Heves
Nógrád
ÉszakMagyarország
Magyarország

Magyar nyelvű
Idegen nyelvű
Könyvek és
Szakfolyóiratokban Könyvek és
Szakfolyóiratokban
könyvfejezetek megjelent cikkek könyvfejezetek megjelent cikkek
188
1 048
24
334
55
243

375
1 423

12
36

134
468

4 337

18 856

1 091

13 703

Forrás: KSH
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12.2. Pilot projektek

Regionális Innovációs Ügynökség
Megalapozottság

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség a munkatervében meghatározott feladatok végrehajtásával, a régió innovációs folyamatában meghatározó szerepet játszó szervezetekkel kialakított együttműködésével és munkakapcsolatával, az
innováció társadalmasítása területén kifejtett tájékoztató és információ átadó szerepével,
a működtetett innovációs pályázati programokkal, valamint a nemzetközi programok
bonyolításával összefüggésben kialakított kapcsolatrendszerével a régió széles körben
ismert szervezetévé vált. Tevékenységével sikeresen valósította meg a régió innovációs folyamatainak szervezését, ezen folyamatok méréséhez és regisztrációjához kapcsolódó vizsgálatait és felméréseit, eredményesen kapcsolódott be a régió tervezési folyamataiba. Az Ügynökség ezen tevékenysége eredményeinek továbbvihetősége, a kapcsolatrendszerek továbbfejlesztése, a hálózati kapcsolatok működtetése, a regionális
stratégiai tervezés folyamatiban való folyamatos részvétel a régió innovációban és kutatás-fejlesztésben érintett és érdekelt szereplői részéről megfogalmazta a folyamatosság
biztosításának igényét. A létrehozott új, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet ezt a célt hivatott betölteni.
Cél

A Regionális Innovációs Ügynökség tevékenységével, eszköz- és kapcsolatrendszereinek kihasználásával járuljon hozzá
- a regionális K+F és innovációs rendszer működtetéséhez
- a regionális innovációt ösztönző, segítő, a teljesítményeket elismerő, és elismertető innováció-barát környezet kialakításához
- a régió társadalmi-gazdasági centrumainak és perifériáinak összehangolt fejlesztéséhez
- az innovációs rendszer szereplői által igénybe vehető akkreditált innovációs
szolgáltatások és tanácsadási tevékenységek kialakításához és biztosításához
- a régió nemzeti és nemzetközi innovációs rendszerben játszott szerepének erősítéséhez
- a korábban elindított innovációs felmérési-, szervezési-, informatikai-, rendszeralkotási tevékenységek magasabb szinten történő továbbviteléhez
Tevékenységek

A Regionális Innovációs Ügynökség kutatás-fejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatása, valamint a kitűzött célrendszer elérése érdekében megfogalmazhatóak
azok az intézkedések és akciók, amelyek összhangban vannak a régió Innovációs Stratégiájában rögzített prioritások elérése érdekében tervezett intézkedésekkel, és teljes
mértékben összefügg az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség által
korábban koordinált RIÜ pályázat tevékenységeivel, elért eredményeivel, és épít annak elkészült háttéranyagaira. Ezek a tevékenységek a következők:
- Regionális K+F és innovációs rendszer kereteinek fejlesztése
- Innovációt támogató regionális keretrendszerek fejlesztése
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- Környezeti kapcsolatok fejlesztése
- Piacorientált K+F+I transzferek, szolgáltatások, és feltételeinek fejlesztése
- Innovációs hálózatok kialakításának fejlesztése, koordináció
- Együttműködések ösztönzése
- Innovatív humán erőforrás fejlesztés
- Projektmenedzsment
Struktúra

Döntően a korábbi konzorciumi tagokra építve, a Regionális Fejlesztési Tanács többségi
tulajdonlása mellett létrehozásra került a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú kft. amely jogi értelemben nem, de a tevékenységek folyamatosságának biztosíthatósága szempontjából szakmai utódszervezet a
korábbi Innovációs Ügynökségnek. A társaság tulajdonosi körében képviselteti magát a
három megyei Kereskedelmi és Iparkamara, háttérszervezetein keresztül a Miskolci
Egyetem, az Eszterházy Károly Főiskola, a Károly Róbert Főiskola, a korábban is konzorciumi tag INNOCENTER Kht, valamint a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. illetve a salgótarjáni székhelyű KRF Közép-Magyarországi regionális
Fejlesztési Zrt.
Együttműködő partnerek:
- a régió felsőoktatási intézményei
- az MTA regionális bizottsága
- a Bay Közalapítvány intézetei
- Kutató intézetek
- a régió nagyvállalatai és KKV-i
- a régió klaszter szerveződései
Bilaterális kapcsolatrendszer

A Regionális Innovációs Ügynökség egyik kiemelt feladata a nemzetközi kapcsolatrendszer építése, különös tekintettel a szomszédos, határon túli régiókra. Ennek keretein belül feladatok és eszközök:
- TéT attaséi rendszer információs hátterének kihasználása
- Állandó brüsszeli jelenlét biztosítása a régió innovációs eredményeinek terjesztésére, a brüsszeli szakigazgatóságokkal és munkabizottságokkal való közvetlen
kapcsolattartás és kommunikáció megvalósítására
- Partner régiókkal kialakított együttműködések, a régió innovációs eredményeinek és szereplőinek bemutatása, partneri kapcsolatok kialakítása, az európai hálózatokba való bekapcsolódás céljából
- Az innovációs folyamatokban meghatározó szerepet betöltő szervezetek nemzetközi pályázati rendszerekbe és projektekbe való bekapcsolásának elősegítése, részvétel együttes pályázati programokban, pályázatírás
- Nyertes európai uniós kutatási és innovációs projektek menedzsmentje, az ehhez kapcsolódó társfinanszírozás biztosításával
- Interregionális, bilaterális kapcsolatrendszerek (közös stratégia kialakítása, közös akciók kezdeményezése) fejlesztése
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Science Park
Megalapozottság






Az észak-magyarországi régió két meghatározó fejlesztési stratégiájában
(Technopolisz program, Regionális Innovációs Stratégia) a kutatásfejlesztési potenciál erősítése kiemelt prioritás, ennek eléréséhez szükséges
a K+F+I infrastruktúra koncentrált bázisának létrehozása, ahol alkalmazott
kutatások és K+F+I szolgáltató tevékenységek is hozzáférhetők a regió
KKV-i számára.
A projekt a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználását célozza:
Több cégnek fejlesztőrészlege van a térségben
Az infrastruktúra a Miskolci Egyetem közvetlen szomszédságában helyezkedik el, így lehetőség nyílik az egyetem fizikai infrastruktúrájának,
szellemi kapacitásának szinergikus használatára

Cél
Regionálisan látható méretű, 21. századi, korszerű kutató és fejlesztő infrastruktúra
létrehozása, amely az egyedi igényekre szabható, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a
régióban működő vállalkozások és anyacégeik kutatási kapacitásukat a régióban
helyezzék el / fejlesszék a meglévő kapacitásokat.
Az infrastruktúra az alkalmazott kutatásokat, kísérleti-fejlesztési tevékenységeket
támogatja a régió 4 kiemelt területen, a mechatronika, nanotechnológia, vegyipar,
valamint a megújuló és alternatív energiaforrások terén, szemben az Ipari Parkokkal, amelyek „csak” fogadó felületeket, esetleg kiegészítő gazdasági szolgáltatásokat nyújtanak a betelepülni szándékozó vállalkozások részére.
A kutatási és innovációs tevékenységek eredményeként a vállalkozások számára
testre szabott, a gyakorlatban, termelésben azonnal alkalmazható, oda közvetlen
csatornán átvihető szellemi termékek születnek, így jelentősen emelkedik a kutatási kapacitások, szellemi termékek iparban való alkalmazásának száma.
A projekt során létrejövő intézményben az egyetemi alapkutatási eredményektől a
konkrét ipari alkalmazásig az innovációs lánc minden szereplője együtt dolgozik, és
ennek az együttműködésnek az infrastrukturális bázisát teremti meg a beruházás.

Tevékenységek
Kínált szolgáltatások:
 Inkubációs funkció spin-off, start-up vállalkozások részére
 Kedvezményes eszköz bérlet / beszerzési lehetőség
 Kedvezményes árú fizikai infrastruktúra
 Innovációs tanácsadás, marketing tanácsadás
 Piackutatási szolgáltatás
 Innovációmarketing

Struktúra
Pályázó konzorcium tagjai:
 Miskolci Egyetem, Magyarország legnagyobb vidéki műszaki egyeteme
 Wallis Ingatlan Zrt., Magyarország vezető ingatlanfejlesztő társasága
 Miskolc Holding Zrt., Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzati vagyonkeze118
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lő cégcsoportja, a projekt koordinátora
Együttműködő partnerek:
- a régió felsőoktatási intézményei
- az MTA regionális bizottsága
- a Bay Közalapítvány intézetei
- a régió nagyvállalatai és KKV-i
- a régió klaszter szerveződései
- a Regionális Fejlesztési Tanács és a Regionális Innovációs Tanács, valamint ezek ügynökségei

Bilaterális kapcsolatrendszer
A Kassai Technoparkkal több területen is megvalósul együttműködés, melyek az
alábbiak:
- eszközpark és infrastruktúra: a párhuzamosságok elkerülése érdekében a két beruházás eszközparkja és infrastruktúra háttere egyeztetésre kerül a szinergikus hatások maximális érvényesíthetősége érdekében,
- K+F+I tevékenység: a parkokban folyó tevékenységek területei és irányai szintén
összehangolásra kerülnek, sőt közös EU projekt keretében közös kutatási és innovációs terv és akciók kerülnek kidolgozásra.
Az együttműködés célja kritikus tömeg létrehozása a régióban, és az elért koncentrált kapacitás “láthatóvá tétele” az Európai Unió szintjén is.
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KÉRDŐÍV
(A vállalkozások K+F igényeinek felmérése)
Azonosító kód: 
Válaszadó neve:
Beosztása:
Telefon:
E-mail:

…………………………………………………………………………….

A. Általános információk a vállalkozásról
Vállalkozás neve:
Címe:.
TEÁOR szerinti besorolás:…………………………………………………………………...
1. Tagja-e a vállalkozás valamely vállalatcsoportnak?

Igen: 

Nem: 

Mi a neve és hol van a székhelye?...............……………………………………….….
2. Az alábbiak közül mi jellemezte a változás működését az elmúlt 3 évben?
Igen
A vállalkozás megalakult:



A forgalom: növekedett 

csökkent 

nem változott 

3. Kérjük, az alábbi felsorolásból válassza ki a vállalkozást jellemző fő tevékenységét!
(Csak egy választ jelöljön meg!)
saját késztermék előállítás és értékesítés:



beszállítói tevékenység:

bérmunkában végzett termelés:



műszaki-mérnöki szolgáltatás: 

gazdasági-üzleti szolgáltatás:



kereskedelmi tevékenység:

K+F tevékenység:






egyéb, éspedig: ……………………………
4. Kérjük, jelölje meg a vállalkozás tulajdonosi szerkezetét!
100 %-ban hazai tulajdonú:



vegyes tulajdonú (a külföldi tulajdon 50 % alatti)



100 %-ban külföldi tulajdonú: 

meghatározó külföldi tulajdonú (51-100 % között):
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5. Mekkora volt a vállalkozás átlagos állományi létszáma 2005-ben?
1-10 fő: 

10-49 fő:  50-249 fő:  több mint 250: 

részmunkaidős: …… fő

6. Mekkora volt a vállalkozás éves árbevétele 2005-ben?
20 000 EUR alatt:



20-40 000 EUR között:



40 000-200 000 EUR között:



200 000-400 000 EUR között:



400 000-4 millió EUR között:



4 millió EUR fölött:



7. Mekkora volt az exportértékesítés aránya a vállalkozás összes árbevételében 2005ben?
…….. (max. 100 %)
8. Melyik a vállalkozás legjelentősebb piaca? Kérjük, jelölje meg a legjellemzőbbet!
Több választás is lehetséges!
Helyi/ regionális az országban:



Helyi/regionális a szomszédos országokban:



Hazai



Nemzetközi:



9. Kérjük, osztályozza a vásárlókat 1-5-ig, a fontosságuk sorrendjében!
(1=nem fontos, 5=nagyon fontos)

KKV= kis és közepes vállalkozás

külföldi vállalkozások:



Mo-on letelepült multinacionális váll.:



Mo-on letelepült külföldi KKV



magyar nagyvállalatok:



magyar KKV:



állami, önkormányzati megrendelők:



egyéni fogyasztók, lakosság:



egyéb, éspedig: ……….……………………….

10.

Vevői, szállítói kapcsolatain kívül van-e egyéb külföldi üzleti kapcsolata?
Válasz: ………………………………………………………………………………..

11.

Hozzávetőleg alkalmazottai közül hányan beszélik a felsorolt nyelvek valamelyikét?
Angol

12.

Német

Francia

Spanyol

Orosz

Olasz

…..… fő

Kérjük, nevezze meg vállalkozása legfontosabb termékét (áru vagy szolgáltatás),
és jelölje meg annak átlagos élettartamát!
Termék: ……………………………………………………………………………….
Kevesebb, mint 1 év: 

1-3 év: 

4-6 év: 
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B. Termék-, szolgáltatásfejlesztés és innováció iránti igény
1.

Kérjük, értékelje vállalkozásukban a termékfejlesztés szükségességét 1-5-ig !
(1 = nagyon gyenge, 5 = kimagasló)


2.

Kérjük, jelölje meg, hogy figyelemmel tudják-e kísérni a tevékenységükhöz kapcsolódó trendeket?
Igen
Részben
Nem
 hazai trendek:



 európai trendek:



 egyéb nemzetközi trendek:




3.

Rendelkeznek naprakész, profiljukhoz kapcsolódó információkkal?
Igen
Részben
 szabadalmak:


 licenszek:


 know-how-k:



4.

Nem




Mire alapozzák elsősorban termékfejlesztési igényeiket?
(Egyidejűleg több válasz is megjelölhető!)
 saját ötlet:

 piaci felmérés/vásárlói igények:

 vásárokon, kiállításokon szerzett tapasztalatok: 
 szaklapok, média
:

 szakértők:

 Egyéb, éspedig:

………………………………………………………

5.

A vállalkozás az utóbbi 3 évben vezetett-e be új terméket a piacra, vagy fejlesztett-e tovább jelentősen adott terméket (áru vagy szolgáltatás)?
Igen, termékek száma:
…..
Nem: 
Ki fejlesztette ki a terméket? (Több lehetőséget is bejelölhet!)
főként saját vállalkozása, vállalkozáscsoportja:

saját vállalkozása másik vállalkozás(ok) közreműködésével:

főként más vállalkozás(ok) és intézet(ek):


6.

Ha nem történt termékfejlesztés, akkor miért nem? (Több lehetőséget is bejelölhet!)
 nem volt költségvetési keret erre a célra

 nem gondoltunk ilyen beruházásra

 kielégítő pénzügyi támogatás hiánya

 megfelelő szaktudás hiánya

 magas kockázat

 szakértők/szakemberek hiánya

 együttműködő partnerek hiánya

 egyéb, éspedig: …………………………………………………….
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7.

Az elmúlt három évben volt-e a cégnek legalább egy szabadalmi bejegyzése, vagy
mintaoltalmi kérelme a cég által kifejlesztett termékre?
Igen, szabadalmak/kérelmek száma: 
Nem: 

8.

Volt-e a cégnek bejegyzett szabadalma a cég által kifejlesztett termékre vagy találmányra?
Igen, száma.

Nem: 

9.

Tervezik a következő három évben új termék (szolgáltatás) bevezetését?
Igen: 
Nem: 
Ha igen, mekkora ráfordítással: ……………………………………….EUR

10.

Termékfejlesztéseik során mennyire fontosak az alábbi együttműködési formák?
Kérjük, értékeljen 1-5-ig! (1 nem fontos - 5 nagyon fontos)
 személyes kapcsolaton alapuló információcsere:

 szervezett tapasztalatcsere (pl.: workshop, konferencia):

 kiállítás, vásár - kiállítóként:

 kiállítás, vásár - látogatóként:

 beszállítók/vevők bevonása a projekttervezésbe:

 külső tanácsadók bevonása a projekttervezésbe:

 a beszállítók/vevők bevonása a fejlesztések megvalósításába:

 külső tanácsadók bevonása a fejlesztések megvalósításába:

 egyéb, éspedig:……………………………….


11.
A termékötlettől az új termék piaci bevezetéséig átlagosan mennyi idő telik el vállalatuknál?
.………… .hónap
12.

A munkavállalók hány százaléka (hány fő) foglalkozik termékfejlesztéssel?
Válasz : ……………… %; …………… fő.

13.

Összköltségük mekkora hányadát fordították fejlesztésre 2006-ban?
Válasz : ……………...%
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14.
A felsorolt fejlesztésekhez az alábbi szolgáltatások közül melyeket venné igénybe
és milyen feltétellel? (Egyidejűleg több válasz is adható!)
banki
vevőikkel,
Tevékenység/szervezet állami támoga- saját forrásból
tással



hazai és nemzetközi partnerkeresés:



pályázati tanácsadás, pályázatkészítés:



termékfejlesztési szolgáltatások (pl.: prototípus

partnereikkel

hitelből

készítés, vizsgálat, minősítés, formatervezés):




technológia fejlesztési szolgáltatások (pl.:
célgéptervezés, gyártás-előkészítés):
minőségügyi szolgáltatások (pl.: minőségbiztosítási
tanácsadás, tanúsítás)



menedzsment és vezetői ismeretek fejlesztése



(pl.: vállalati átvilágítás, vállalati stratégia tervezés)
marketing és az értékesítés fejlesztése (pl.: piackutatás, marketing tevékenység fejlesztése):



informatikai szolgáltatások (pl.: internetes értékesítés, hálózatfejlesztési tanácsadás):



munkatársak oktatása, továbbképzése (pl.: szakképesítést adó és átképző tanfolyamok):



15.

egyéb, éspedig:……………………. :

Az alább felsorolt intézmények közül melynek adnának adott esetben fejlesztési
megbízást az elkövetkező három évben? (Kérjük, valamennyi sorra adjon választ!)
Igen
Lehet
Nem
 egyetem, főiskola tanszéke



 kutatóintézet



 gazdasági, üzleti, jogi szolgáltatást nyújtó
vállalkozás:



 műszaki-mérnöki szolgáltatást nyújtó
vállalkozás:



 technológia transzfer központ:



 vállalkozói inkubátorház:



 innovációs központ



 logisztikai központ



 technológia központ



 egyéb, éspedig:………………………………………….………………………….

16.

Kérjük, értékelje vállalkozása működésének feltételeit településén/a régióban!
Kérjük, értékeljen 1-5-ig! (1 nagyon gyenge, 5. jó)
 tőkeellátottság (banki hitelek elérhetősége)





kockázati tőke hozzáférhetősége:





megfelelő képzettségű munkaerő:





kutatási kapacitások és kínálat:





tanácsadói szolgáltatások:
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állami és regionális innovációs- és gazdasági támogatások:





általános üzleti környezet:





megfelelő alvállalkozók, beszállítók:





fizetőképes kereslet a fejlesztések iránt:





együttműködési hajlandóság:





önkormányzati támogatások (pl.: adókedvezmény)





hatékony pályázati lehetőségek



egyéb, éspedig :…………………………………………………… …
17.



Kérjük, jelölje meg, hogy milyen K+F igénye van?
(Egyidejűleg több válasz is adható!)
Fejlesztés
termék fejlesztés:

technológia fejlesztés:

szoftver fejlesztés:

CAD/CAM tervezés:

egyéb, éspedig:
……..

Kutatás
anyagkutatás:
IKT kutatás:
műszaki kutatás:
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C. Technológiafejlesztés iránti igény
1.

A vállalkozás az utóbbi három évben valósított-e meg technológia fejlesztést?
Igen  éspedig: …………………………………………
Nem: 

2. Kérjük, minősítse a vállalkozás technológia fejlesztés iránti igényét!
(1 nagyon gyenge - 5 kimagasló)



3.

Együttműködik-e a vállalkozás technológia fejlesztéseinek megvalósítása során
Igen: 
Nem: 
más szervezetekkel?

4.

Tervezik-e új technológia bevezetését az elkövetkező három évben?
Igen: 
Nem: 
Amennyiben az előző kérdésre pozitív (igen) választ adott, kérjük, jelölje meg, a fejlesztés típusát:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5.

Ki(k)re támaszkodva valósítaná meg a tervezést?
 saját kapacitásra építve:

6.





külső kapacitás bevonásával:





még nem tudja:



Technológia fejlesztés során a felsorolt szervezetek közül melyekkel működne
együtt?
(Kérjük, valamennyi kérdésre adjon választ!)
Igen
Nem
 egyetemi, főiskolai tanszékkel




műszaki-mérnöki szolgáltatást nyújtó cégekkel







gazdasági, üzleti, jogi szolgáltatást nyújtó cégekkel:







(pl.: adótanácsadók, ügyvédek, piackutató cégek)
kutatóintézetekkel:







egyéb, éspedig:……………………………………………….

Értékelésem, megjegyzéseim a kérdőívvel kapcsolatban:
…………………………………………………………………………………………………
SEGÍTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT, VÁLASZAIT KÖSZÖNJÜK!
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Interview guidelines for business support organisations
NORRIS: North Hungary and Košice Bilaterial Regional Innovation Strategy
Project
Sixth Framework Programme
FP6-2006-INNOV-4

Process of the in-depth interview:
I. Introduction of the project
(The background and aim of NORRIS Project.)

II. Inform the respondent on the interview
(The aim of the interview.)

III. Filling up the Information release form and face sheet record
(Ask the respondent to fill up the forms.)

IV. Arrangement of the in-depth interview
(In accordance with the determined Focal points / Themes.)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
V. Methodology of the in-depth interview
(Practical assistance for making in-depth interview.)

127

Észak-magyarországi Régió innovációs stratégiája

I. Introduction of the project:
Background of the project:
North Hungary as well as the Košice region is one of the less-favoured regions in its
national context, with outstanding R&D potentials but just in the change of its out-ofdate industrial structures and infrastructure. North Hungary and the Košice regions
have very strong economic, social and geographical links. The two regions are facing
the same challenges in the field of competitiveness and innovation and have the intention to cooperate with the aim of accelerated economic development.
Aim of the project:
The goal of the NORRIS project is to create an authentic programming and implementing basis for regional innovation support activities and absorption of EU funds by
transnational co-operation and partnership of the regional actors. The strategic objective of the project is to foster regional and economic cohesion within and between the
participating regions and to improve their competitiveness by handling innovation as a
key economic priority.

II. Interview:

Aim of the interview:
In the interest to create of an inter-regional innovation strategy let the major
players of Northern Hungary and Košice regions, who contribute to the economical development and renewal, speak about their activities, state of supply,
financial situation, conceptions, challenges.
Focal points of the interview
This guide consists of a list of questions or topics to be discussed by interviewers with respondents:
1. Introduction of the respondent;
2. History of the organisation;
3. Main activities of the organisation;
4. Innovation at the organisation, Regional Innovation Strategy;
5. Human resources, staff;
6. Budget;
7. Internal and international connections;
8. Difficulties;
9. Plans for the future.
Interviewers:
-

On the Slovak side: Technical University of Košice;
On the Hungarian side: University of Miskolc.
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III. Forms:
Information release form

I voluntarily agree to participate in the research regarding the evaluation of the
process of innovation in the region.
The research is undertaken by ………………..(Name and Surname of the interviewee).
I understand that the research methods involve the depth interview and filling in the
questionnaire in connection with the field of my work and company.
I agree with recording and transcription of the interview and its utilization solely for
the research project NORRIS purposes. I grant permission for the publishing of the
data in the evaluation report of above-mentioned project.
I understand that any identifiable information in regard to my name and/or organization name may be listed only in the above-mentioned evaluation project report and
that the information will not be listed in the dissertation or any future publication(s).

_______________________________________
Name of the interviewee

_______________________________________
Signature of the interviewee

_______________________________________
Date
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Face sheet record

Identification
code
Name of respondent:
Job title:
Number of years
employed:
Phone:
E-mail:

General information on enterprise
Name of enterprise:
Address:
Postal code:

Main profile:

Is the enterprise member to a group of companies?
Yes:

Where is the centre situated?...................................

No:
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IV. In-depth interview:
The in-depth interview guideline for NORRIS Project:

Introduction of the respondent
1.Name of the respondent;
………………………………………………………………………………………………
2. Respondent’s professional walk of life, her/his qualification(s);
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Respondent’s position at the organisation, her/his sphere of activity
……………………………………………………………………………………………….
…

History of the organisation
4. Date of the foundation of the organisation; ………………………………………………
5. Experiences from the earlier function:
………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………

Main activities of the organisation
6. Main profile of the organisation;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. Main activities of the organisation and their ratio in total;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8. Range of services and products related to supporting innovation provided by the organisation; ……………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Human resources, staff
9. Number of the employees; …………………………………….
10. Educational degree and profile of workforce;……....………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11. Repartition of workforce by sphere of activity;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Budget
12. Financial sources of the organisation (e.g. revenue, subvention, aid, project, application);
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
13. Volume of turnover, tendency in the past years;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
14. Have you had any innovation related assignment in the last 3 years?
Yes: 

No: 

15. What financial resources do you use to finance your innovation related activities?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
16. Does the vision or mission statement of your institution contain reference to innovation,
or R+D activities, or cooperation in this fields?

Yes:



No: 

17. How was this statement manifested in your institution in the last few years?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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18. How important are the following channels in offering your R+D services? Please specify
on a scale from 1 to 5! (1-less important, 5-very important)
Searching for customers, enquirers, letters, e-mails:



Through existing business partners: association, clusters, chambers, networks, BIC: 
Domestic professional events, conferences, workshops:



Foreign professional events, conferences, workshops:



Domestic exhibitions, business meetings:



Foreign exhibitions, business meetings:



Specialist journal: advertisements, Yellow Pages:



Other, such as:…………………………………….



19. What is your opinion about the availability, accessibility and allocation mechanism of the
regional innovation related funds?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
20. In your opinion what is the main leading force in the region in innovation related activities: offers of the supply side (expertise, competence) or the demand side initiations (market
contracts)?
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
.

21. What is the leading motivation for SME’s in product innovation ? (You can give more an-

swers!)


Own idea:





Own customers:





Experiences on fairs, exhibitions:





Specialised journals, media:





Experts:





Other:



, please specify:

……..…………………………………………………………………………………
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22. What interrelations do you see among the following actors of innovation business? Draw
a simple sketch using the following actors:1. financial institutions, 2. technology providers, 3.
business supporting structures (chambers, funds, agencies, consultancies), 4. SMEs, 5. large
companies

23. What kind of risks do you feel on the market of R+D assignments? Please specify on a
scale from 1 to 5! (1-not risky; 5-very risky)
The demands of regional performances for R+D are incidental:



Incalculable domestic market:



National companies have their own developing capacity and contacts do not give assignment for R+D activity:

Other, such as: ………………………………………………………

.



Internal and international connections, partners
24. Partners by origin;
…………………………………………………………………………………….
25. Their contribution to the activity of the organisation;
……………………………………………………………………………………..
26. Involvement in innovation related European, international projects
………………………………………………………………………………………..
27. Experiences in involvement in European projects
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
28. Hindrance, difficulties in participating European innovation related projects
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
134

Észak-magyarországi Régió innovációs stratégiája

Difficulties
29. The difficulties the organisation confronted with (administrative, financial, functional) in
its innovation related tasks:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
30. Efforts for removal the difficulties;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
31. What are the conditions for running an enterprise in your settlement and in your region?
Please specify on scale from 1 to 5! (1 very weak – 5 outstanding)


Access to capital (availability of bank loans)





Risk capital availability:





Qualified workforce:





Research capacities and supply:





Advisory and consultation services:





State and regional support for innovation:





General business environment, climate:





Adequate subcontractors, suppliers:





Effective demand for innovation:





Willingness for cooperation:





Government or self-government subsidies (eg.: tax incentives)





Effective grant scheme





Other



please specify:……………………………………………………

135

Észak-magyarországi Régió innovációs stratégiája

Vision
32. In innovation plans, services for the future, the elements of the plan;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………
33. Expectation for short, middle and long-term;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………

Thank you for your answers!
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V. Methodology:

Methodology of the interview:
1. The quality of data obtained depends to a large extent on the quality of questions in the
guide and the preparedness of the interviewer. Therefore the people who are selected for
the in-depth interview must be well informed about the issue to provide relevant information.
2. With in-depth interviewing, there is no specific order. There are no fixed rules; there
are no standard procedures, so the quality of the interview depends very much on the
skill of the interviewer. The respondent may jump from one subject to another. The interviewer has a list of things to be discovered, but the wording and sequence of the
"questions" depend on the "answers" the respondent gives.
3. It's best for interviewers to go out in pairs. At the beginning of each interview, one
speaks to the respondent, while the other takes notes and works the tape recorder.
4. Practical viewpoints for the interviewer, please do not:

influence or bias responses by introducing one's own perceptions or asking
leading questions which encourage a particular response.

move too quickly from one topic to the next

interrupt the informant.

mislead about the subject matter in order to obtain information.

Miskolc, 01.07.2006

137

