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 Az Open Days idıszaka, azaz a régiók és városok európai hete, kiváló alkalom európai 
bemutatkozásra, megmérettetésre. A Régiók Bizottságának és az Európai Bizottság Regionális 
Politikai Fıigazgatóságának közös ıszi eseménysorozatára idén ötödik alkalommal került sor az 
Európai Unió fıvárosában.  

Globális kihívások, európai válaszok  
A 2009-es rendezvényen 213 régió és város vesz részt partnerként, és munkacsoportokban 
dolgoznak együtt olyan témákon, mint az innováció vagy a közegészségügy. 

Az idei nyílt napok szemináriumai a következı négy fı téma köré szervezıdtek: 

• A növekedés helyreállítása: innováció Európai városaiban és régióiban; 
• Régiók és éghajlatváltozás: európai megoldások a fenntartható regionális fejlıdésért; 
• Területi együttmőködés: határokon átívelı összefogás; 
• Eredmények, elıretekintés: az EU kohéziós politikájának értékelése és jövıbeli 

kilátásai. 

 A rendezvényen Dél-alföldet a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség (DA-RIÜ KHE) 
delegáltja Fölk Renáta projekt menedzser képviselte.   



 

Fölk Renáta projekt menedzser, DA-RIÜ Khe. 

Az Open Days eseményen továbbá több Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség is 
képviseltette magát, többek között Észak-Magyarországot a Regionális Innovációs Ügynökség 
(NORRIA) és a Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) delegáltjai képviselték, programról a két 
cég ügyvezetı igazgatója, az elıbbié dr. Nyiry Attila, és munkatársai, az utóbbié Francsics 
László. Véleményük szerint a hét számos témája kapcsolódott a lisszaboni célkitőzésekhez, a 
fenntartható fejlıdés és a versenyképesség jegyében. A régió a „20/20/20 Régiók a klímaváltozás 
ellen” konzorcium tagjaként számos intézkedéshez csatlakozik, a konzorcium tagjai október 6-án 
tartottak szekcióülést Brüsszelben. A brüsszeli rendezvényhez kapcsolódva Észak-Magyarország 
képviselıje megjegyezte, hogy az október hónapot az Open days témájának szentelik. A helyi 
rendezvények közül kiemelendı fontosságúnak tartják az október 21-i konferenciát, amelyre 
uniós, országos és régiós szakmai szervezetek elıadóit is várják. Témája és egyben címe: „Észak-
Magyarország a fenntartható Európában - lehetıségek és kihívások”.  Francsics László kiemelte, hogy a 
brüsszeli programok hazai bemutatásának az is a célja, hogy hozzátéve majd az itthoni 
tapasztalatokat, s ezeket a jól hasznosítható anyagokat visszajuttatják Brüsszelbe, s amikor 2011-
ben magyar elnökség lesz az unióban. 

 Az eseményen jelen volt továbbá a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 
részérıl Dr. Szépvölgyi Ákos- Ügyvezetı Igazgató, a Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs 
Ügynökség Ügyvezetı Igazgatója, Magyar Dániel, valamint az Észak-Alföldi Regionális 
Innovációs Ügynökség Ügyvezetı Igazgatója Grasseli Norbert. 

2009. október 05. hétfı 

 

Regisztrációs sátor október 05. 



 A délelıtti órákban megkezdıdött a regisztráció, ahol a résztvevık névre szóló 
névtáblákat, és részletes térképpel ellátott heti programot kaptak. 

 A helyszínlátogatást követıen a délután folyamán ellátogattam a Dél-Dunántúli Regionális 
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. brüsszeli irodájába, ahol személyes találkozó keretében 
Derjanecz Anita képviseletvezetıvel és Pálmai Zsolt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség brüsszeli képviselıjével találkoztam. 

 
2009. október 6. kedd 

 
09:00-12:45  
Public and private cooperation in sustainable innovation 
Comittee of the Regions, Van Maerlant  
 
14:30-18:30  
“Good practice exchange” - nagyszínpad – Díjkiosztó ünnepség 
 
Awards were given to the winners of the applicants of “Good practice exchange” tender in 2008 
on stage (TÖOSZ Hungarian National Association of Local Authorities) 
 
 
 

2009. október 7. szerda 
 

09.00-10.50  
Helathymagination – using technology to improve access, quality and the cost efficiency of 
healthcare in Europe 
European Comittee of the Regions,  
Room JDE 52, Jacques Delor Building, Rue Belliard 101 
 

 A rendezvény második napján „Healthymagination” címmel tartottak elıadássorozatot, 
amelynek keretében, különbözı egészségüggyel kapcsolatos projektekrıl tartottak beszámolót, 
valamint bemutatásra került néhány az egészségügyben azon belül is a gyógyításhoz és diagnózis 
felállításához szükséges új technológia. 

 A délelıtti elıadássorozatot az esemény moderátora, Mrs Anya Sitaram – a Rockhopper 
TV Igazgatója nyitotta meg. 

 A program felvázolását követıen Mrs Lisa Kennedy – Head of Marketing Operations, 
GE Healthcare GE’s initiative to improve access, quality and cost of healthcare” címő 
prezentációját adta elı. Mrs Kennedy 20 éve foglalkozik megelızhetı betegségekkel, és 
elıadásának üzenete, hogy kevesebbıl hatékonyabb egészségügyi szolgáltatásokat kellene 
biztosítani, ennek érdekében elmondása szerint egy fenntartható egészségügyi rendszert szükséges 
kialakítani. Beszámolt továbbá az innovációs projektjeikrıl is úgymint, új neurológiai és 
onkológiai diagnosztikai eljárások, EMR IT Solutions, Alacsony Dózisú CT vizsgálat, amely által 
50%-al csökkentett dózisban ugyanazt a vizsgálatot képesek elvégezni az test egészén. Elmondása 
szerint az elkövetkezendı idıszakban kifejezetten az agyi betegségek diagnosztizálására 
összpontosítanak új technológiákat kifejleszteni, hiszen napjainkban egyre növekvı tendenciát 



mutat az agyi alapú betegségek száma. Végezetül beszámolt a magyar „Living Lab –telemedicine - 
programról.  

 Második elıadóként Prof. Dr. med. Björn Bergh (Chairman dept. of Information 
technology and Medical Engineering, Professor for Medical Information Systems, University 
Hospital Heidelberg, Germany) „Experiences establishing a Personal Electronic Helath Recor 
for improving access, quality and cost efficiency on a regional level” címő prezentációján 
keresztül bemutatta a személyre szabott egészségügyi eredmények rögzítésére kifejlesztett 3 
dimenziós elektronikai rendszert és annak sikerét a régióban. Mivel az egészségügyi adatok 
integrálása nem volt megfelelı ezért elektronikus rendszert vezettek be az egészségügyi 
eredmények rögzítésére. 

• EMR: Electronic Medical Record – kifejezetten egészségügyi intézetek alkalmazására 

• EHR: Electronic Health Record – egészségügyi szakértık számára  

• EPR: Electronic Patent Record – a páciensek által szabályozott és kezelt forma. 

 Betekintést nyerhettünk a PEHR – Personal Electronic Health Record rendszerébe, 
amelynek a célja, hogy a páciens legyen a középpontban, miközben a program biztonságos 
adatrögzítést és védelmet biztosít, az egészségügyi szakemberekhez eljuttatja a szükséges 
információkat a betegrıl, technikailag a legegyszerőbb eljárás, ugyanakkor költségkímélı. A 
program effektív használatához természetesen szükség van a megfelelı elıkészületekre, általános 
szabályozásra, belsı képzésekre, a páciensek tájékoztatására, betanítására, és a páciens-szakember 
közötti kölcsönös bizalomra.     

 

„Speakers of Healthymagination workshop” 

 A következı elıadók Dr Marta Villarejo (Director of Technology, USP Hospital Group) 
és Dr Jose Jimeno, (CEO, Pamgaea Biotech at the USP Dexeus University Institute Barcelona, 
Spanyolország) „Towards pesronalized therapy in anticancer intervention” címő elıadásukban 
bemutatták a Spanyol székhelyő USP Hospital Group rendszerét, amely 13 kórházból és 36 
egészségügyi központból áll. A rövid bemutatkozást követıen Dr Jimeno beszámolt arról a 
DNA-repair rendszerrıl, amelyet személyre szabott rákellenes terápiás kezelésként fejlesztettek 
ki.  



 A soron következı prezentálók Mr Jan De Witte (President and CEO, EMEA Services, 
GE Helatcare és Dr Brian Montgomery (Medical Director, Fife NHS Board, UK) ”Efficiency 
gains in helathcare delivery” címmel. Mr De Witte kihagsúlyozta, hogy az egészségügyi 
rendszerben szükség van a költségcsökkentés mellett a hatékonyabb és magasabb minıség 
biztosítására, többet kell nyújtani kevesebbért, azaz komoly fejlesztésekre van szükség. Mr 
Montgomery beszámolt azokról a specifikus kihívásokról, amelyekkel az NHS szemben áll: 

• meghatározott költségvetés 
• növekvı technológiai lehetıségek 
• demográfiai változások 
• új típusú betegségek 
• szigorú felülvizsgálatok 
• biztonság, minıség és hatékonyság  

       
 Fentiekre tekintettel elmondása szerint szükség van egy új típusú egészségügyi rendszer 
bevezetésére az alábbiak szerint: 
 
 
Múlt, jelen     Jövı 

fókusz az akut eseteken   fókusz a hosszú távú eredményességen 
kórház központúság    közösségi beágyazódás 
orvos függı     csoport alapú 
idıszakos kezelés    folyamatos kezelés 
egymástól független kezelések   egymáson alapuló kezelések 
reaktív kezelés     megelızı kezelés 

 

 A fenti célkitőzések megvalósítása érdekében az NHS 3 éves ún. transformation projektet 
valósított meg.  

 

A délelıtti program utolsó elıadója Kovács Eleonóra (GE Healthcare, Hungary) aki Professzor 
Kozmann Györgyöt (Egészségügyi Informatika professzora, Pannonia Egyetem, Veszprém, 
Magyarország) képviselve röviden bemutatta a ”The Hungarian Assisting Living Project” fıbb 
ismérveit és célkitőzéseit és eredményeit.   

 



Kovács Eleonóra prezentációja 

 

Koncert a Meeting Place (European Quarter) elıtt 
 
 
Délutáni elıadássorozat 
 
14:30-16:15 
”Technology Transfer – The role of Patent Office sin Regional Innovation” 
European Comission, Centre Borschette  

• Szellemi tulajdon helyzete Portugáliában 

• ERDF-European Regional Development Fund 

• European Community Support Framework 

• POE/PRIME program 

 Mr prezentációjában beszámolt a “Valorisation of the IP system” címő 6 éves (2001-
2007) projektrıl, amelynek fı célja a szellemi tulajdonjog, a gazdasági fejlıdés és a tudásjavak 
terjesztése és fejlesztése volt.   

 Ezt követıen Mr Marco Dinis bemutatta a “VIPP Network” programot, amely a 
projekten belül vállalkozásokat és egyéb cégeket támogat, az alábbi szolgáltatásokon keresztül: 
szabályzati információ nyújtás, szellemi tulajdon kiterjesztése az adott vállalkozás potenciális 
területein stb. A projekt elért eredményei: új találmányok, új dizájn/konstrukció, új védjegyek. 
 

16:45-18:30  
“Achieving regional innovation: challenges to delivering regional innovation strategies”     
European Comission, Centre Borschette 
 

 Bemutatkozott a Román Technológia-transfer Iroda és a Román Technológiai Egyetem 
képviselıje. A prezentáció során betekintést nyerhettünk 



 

Mr Jean-David Malo prezentációja 

Ezt követıen Lorellei Hunt (Director of Innovation SWERDA- South West of England Regional 
Development Agency) bemutatta az úgynevezett RAPIDE- Regional Action Plans for Innovation 
Development and Enterprise” programot, majd az Észak-Alföldi Regionális Innovációs 
Ügynökség Ügyvezetı Igazgatója, Grasseli Norbert átvette a szót, és beszámolt arról, hogy az 
Ügynökség tagként csatlakozott a programhoz, amely által valami egészen újba kezdtek, és 
tapasztalatai szerint a program által gyorsabb, és effektívebb eredményeket érnek el.   

   

 

Kötetlen beszélgetés az elıadásokat követıen 

 

 

 

 



Október 8. csütörtök 

 
11:15-13:00  
“Eco innovation and European Cohesion Policy” 
European Commision, Centre Borschette 
 

Az EU kohéziós politikája, amely a 2007–2013-as idıszakra 347 milliárd EUR költségvetéssel 
rendelkezik, és amelybıl a tagállamokban 455 fejlesztési programot támogatnak, az uniós 
finanszírozás lehetı legoptimálisabb felhasználása érdekében a hatóságok és az üzleti világ 
részérıl hatékony közremőködést tesz szükségessé. A rendezvénysorozat célja, a partnerségek és 
közös projektek alapjainak megvetése volt. 

 

 

A beszámolót készítette: 

Fölk Renáta 
DA-RIÜ Khe. 
 
Szeged, 2009. október 12. 
 
 


