
 

 

     

InnoBridge (PGI00176) 
A projekt az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával és  

Magyarország Kormányának társfinanszírozásával valósul meg. 

Nemzetközi együttműködés a kutatás-fejlesztési eredmények 
kereskedelmi hasznosításának támogatásáért 

 

Sajtóközlemény 

Azonnali közlésre és korlátlan felhasználásra 
2016.07.15. 

 

A Pannon Novum Nonprofit Kft. partneri részvételével és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (GINOP Irányító Hatóság) szakmai támogatásával 2016. április 1-jétől 

megkezdődött az „InnoBridge - Bridging the innovation gap through converting 
R&D results into commercial success in a more effective and efficient way” c. 

projekt megvalósítása az Interreg Europe Program keretében. 
A 3+2 éves projekt végrehajtása kölcsönös, EU régiók közti tanulási és 
tapasztalatátadási folyamaton keresztül (jó gyakorlatok cseréje, tanulmányutak, 

tudáskapacitás-bővítést célzó interregionális képző műhelyek, szakpolitikai 
benchmark) partnerrégiónként kiválasztott szakpolitikai eszköz fejlesztését, 

végrehajtásának javítását tűzte ki céljául. 
A projekt 9 szervezet és 8 európai régió együttműködésében az innovációt és a 
regionális versenyképességet érintő közös kihívásokra keresi a választ, különösen a 

K+F eredmények megfelelő szintű vállalati kiaknázásának és a K+F eredmények 
hozzáférhetőségének javítása területén. Az InnoBridge projekt fő célkitűzése a 

vállalkozások versenyképességének növelése ún. “innovációs híd” és kapcsolódó 
szakpolitikai eszközök fejlesztésével. Magyarország vonatkozásában az érintettek 

folyamatos bevonásával és szakmai felkészítésével a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Programban meghatározott „Vállalati K+I tevékenység 
intenzitásának ösztönzése” intézkedés végrehajtásához kapcsolódóan fogalmaz 

meg a projekt javaslatokat az irányban, hogy milyen kiegészítendő támogatandó 
szolgáltatásokkal lehetne az egyetemeken keletkezett tudást még hatékonyabb és 

eredményesebb módon tőkévé kovácsolni. 
A projekt módszertanát tekintve követi az Európai Bizottság által “Innovation – How 
to convert research into commercial success story? – Part 3: Innovation 

Management for Practitioners” c. útmutatóban publikált innováció értékelési modell 
javaslatait, amely a K+F eredmények piaci hasznosíthatóságát vizsgálja a 

technológiai készültségi szint figyelembevételével nyolc különböző tevékenység 
(kutatás, szereplők közötti interakciók, piacelemzés, iparjogvédelem, 
prototípusfejlesztés és ipari demonstráció, termék piacosítása és értékesítése, 

iparosítás, innovációmenedzsment) megvalósulása mellett. A projekt célcsoportját 
képezik a vállalatok és innovációs tevékenységeik, továbbá egyetemek, kutatási és 

technológiai intézetek, mint felelős üzleti, tudásgyártó és közvetítő szereplők. 
 

Bővebb információ:  

Dancsecs Roland, projektmenedzser (+36-30-441-2726, roland.dancsecs@pannonnovum.hu) 

Projekt honlapja (fejlesztés alatt): www.interregeurope.eu/innobridge  

mailto:roland.dancsecs@pannonnovum.hu
http://www.interregeurope.eu/innobridge
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2016.07.13. - Regionális hírek 

Nemzetközi együttműködés a kutatás-fejlesztési eredmények kereskedelmi hasznosításának 
támogatásáért 

A Pannon Novum Nonprofit Kft. partneri részvételével és a Nemzetgazdasági Minisztérium (GINOP Irányító 
Hatóság) szakmai támogatásával 2016. április 1-jétől megkezdődött az „InnoBridge - Bridging the innovation 
gap through converting R&D results into commercial success in a more effective and efficient way” c. projekt 
megvalósítása az Interreg Europe Program keretében. 

 

2016.07.13. - Az innováció világából 

Elkészült az első "élő" robot  

Tudósok szívizomsejtekkel működő robotot készítettek, ami az emberi szív működésének jobb megismerését 
fogja szolgálni.  

 

2016.07.13. - Az innováció világából 

Szuperacél adhat szárnyakat a járműiparnak 

A Nippon Steel & Sumitomo Metal terméke nem csupán harmadával könnyebb a piacon forgalomban lévő 
acélnál, de negyedével erősebb is. 

 

2016.07.13. - Vállalkozóknak 

Pszichometria helyett mobiljátékok – gamification a toborzásban 

Mi az a gamification? Mi köze lehet a csillagközi küldetéseknek a toborzási folyamatokhoz? Hogyan segítheti 
elő az ideális jelölt felkutatását az, ha a pszichometriai teszteket mobiljátékokra cseréljük? Tudja meg a 
válaszokat Robert Newrytól, az Arctic Shores alapítójától! 

 

2016.07.13. - EU-s hírek 

Robotadó bevezetését javasolja a német posta vezetője 

Az emberekkel végzett munka adóterhének csökkentését és a robotokkal végzett munka megadóztatását 
javasolja a Deutsche Post német postavállalat vezetője.  

 

2016.07.13. - EU-s hírek 

Csaknem 5 milliárd forintra pályázhatnak a kisvállalkozások 

Induló innovatív vállalkozások és a városfejlesztési beruházások ösztönzésére szolgáló pénzügyi szabályozást 
fogadott el az Európai Bizottság (EB) hétfőn. 

 

2016.07.13. - Az innováció világából 
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Itt a sugárálló szupertükör, magyarok csinálták 

Új, a neutronsugárzásnak az eddigieknél jobban ellenálló szupertükröt fejlesztettek magyar kutatók. A 
fejlesztés segítségével a jelenleginél lényegesen érzékenyebb, jobb technikai eszközökhöz juthat az 
anyagtudomány, az egészségügy vagy például az űrkutatás. 

 

2016.07.13. - Az innováció világából 

A pelenkák és a fogkefék is tovább–fejleszthetők 

A fogyasztási cikkek piacán is egyre fontosabb a hálózatba kötöttség és az innováció.  

 

2016.07.13. - Az innováció világából 

3D nyomtatóval állítaná elő az okos eszközöket a Xerox 

A magyar származású fejlesztő, Veres János vezetésével a Xerox amerikai kutatóközpontjában, a PARC-ban 
olyan 3D-s nyomtatási eljárás kifejlesztésén dolgoznak, amely lehetővé tenné a jövőben, hogy az okos 
eszközeit - technikai, vagy formai kötöttségek megtartása nélkül - bárki a saját elképzelése, fantáziája 
szerint készíthesse el.  

 

2016.07.13. - E-mobilitás  

Mi az: napelemes és elektromos hajtású? A BME hajója! 

Új vizekre evez az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – ezt ráadásul olyannyira kell szó szerint 
venni, hogy Hollandiában vízre száll és meg is méretteti magát hamarosan a hallgatók által készített hajó. Az 
AutoPro Treszkai Alizzal beszélgetett, aki a csapat marketinges ügyeit intézi. 

 

2016.07.12. - Regionális hírek 

Kutatás-Fejlesztés-Innováció Munkacsoport ülés Nagykanizsán 

Június 12-én Nagykanizsán került megrendezésre a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 
Kutatás-Fejlesztés-Innováció Munkacsoport ülése a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központban.  

 

2016.07.10. - Az innováció világából 

160 éve született Nikola Tesla 

Ki találta fel a rádiót, a váltakozó áramú indukciós motort, a háromfázisú generátort, a távirányítást, a robot-
technikát, a radart vagy a hangszórót? Ki figyelte meg elsőnek vevőkészülékével a kozmoszból érkező 
elektromos jeleket? Ki készített először röntgenfelvételeket, és ki alkalmazott első alkalommal gyógyításra 
nagyfrekvenciás áramot?  

 

Ha fel kíván iratkozni hírlevelünkre kattintson ide! 

Hírlevelünkről való leiratkozáshoz kattintson ide vagy postai úton, feliratkozáshoz használt e-mail címének megadásával 

írjon nekünk a Pannon Novum Nonprofit Kft., 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. címre egy leiratkozási kérelmet! 

 



Media appearance 

 by Győr+ local TV on the 20th of September 2016 

from the 1st group meeting of regional stakeholders of West Transdanubia 

in InnoBridge project 

 

 

Source: 

http://tv.gyorplusz.hu/cikk/stakeholder-csoportules.html 

 

http://tv.gyorplusz.hu/cikk/stakeholder-csoportules.html

