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DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai 

FELADATOK 

K+F és innováció fejlesztése, eredményeinek 

elterjesztése 

kis és középvállalkozások (KKV) fejlesztése, 

technológiai modernizációjának ösztönzése 

a regionális innovációs intézményrendszer 

működésének segítése 

kapcsolattartás az ágazat fejlesztésében érdekelt 

szervezetekkel, az innovációt támogató - 

szervezetekkel és a többi regionális innovációs 

ügynökséggel 

az innovációval kapcsolatos regionális adatbázis 

létrehozása  

szakértői hálózat kialakítása 

MODULOK 

Regionális Innovációs Stratégiai Tervezés 

 

Innováció menedzsment koordináció 

Kommunikáció, kapcsolattartás, hálózatépítés 

Innovációs adatbázis menedzsment 

Forrásigény menedzsment, koordináció 

Nemzetközi programok 

Minőségbiztosítási rendszer bevezetése és 

működtetése 



2. Innováció menedzsment koordináció (I.) 

2.1. Szellemi tulajdon tanácsadási tevékenység koordinációja 

Szakértői adatbázisban cégek, szakértők nyilvántartása – mintegy 400 szakértő; 
folyamatban az „összrégiós” adatbázis 
Szellemi tulajdonnal kapcsolatos tanácsadási igények közvetítése 

Szellemi tulajdonmenedzsmenttel kapcsolatos oktatás, képzés szervezése – 9 képzés 

Szellemi tulajdonnal kapcsolatos alapszintű tanácsadási tevékenység – mintegy 200 
tanácsadás 

 

2.2. Technológia Transzfer tanácsadási tevékenység koordinációja 
TT-rel kapcsolatos tanácsadási igények közvetítése 

TT-rel kapcsolatos oktatás, képzés szervezése 

TT-rel kapcsolatos alapszintű tanácsadási tevékenység 

Tájékoztatás szakmai eseményekről (hírlevél) – mintegy 60 tanácsadás 



2. Innováció menedzsment koordináció (II.) 

2.3. Start-up menedzsment 
Start-up/spin-off operatív program kidolgozása 

A projektfejlesztő műhelyekből kipörgő ötletek cégesítése alapvető tanácsadás nyújtásával 

Üzleti oktatás/képzés – több mint 20 képzés 

 

2.4. Projektgenerálás 
A RIÜ projektgenerálási/projektfejlesztési műhelyeinek továbbfejlesztése 

Projektfelmérő interjúk készítése – Dél-alföldi Innovációs Díj 2010 és 2011: a SZAB-gal 
és a Kamarákkal társszervezésben 

Statisztikai elemzések készítése és integrációja a RIS-be – nyilvántartott projektek száma 
270 db 

2.5. Klasztermenedzsment 
Kapcsolattartás a meglevő klaszterekkel 

Klaszterfejlesztő műhelyek kialakítása a régi és új klaszterek számára –  

klaszterek száma: 27 db 



3. Kommunikáció, kapcsolattartás, hálózatépítés 

A régi RIÜ kommunikációs eszközeinek átvétele, továbbfejlesztése  

A RIÜ kommunikációs stratégiájának kidolgozása 

Tényleges kapcsolattartás összhangban a kommunikációs stratégiával 

A RIÜ adatbázisának felhasználásával hálózatok és konzorciumok 
szerveződésének elősegítése 

Az innovatív gondolkodás/magatartás elfogadtatása és népszerűsítése a 
régióban - INNOTARS projekt: középiskolások innováció tudatosságának 
fejlesztése; országos program, több RIÜ részvételével 



4. Innovációs adatbázis menedzsment 

Célcsoportok azonosítása, adatgyűjtés, felmérés, elemzés 

 

Informatikai fejlesztési/működtetési feladatok azonosítása, az adatbázis  
létrehozása –  7 különböző adatbázisban több mint 2500 db rekord 

 

Szolgáltatások nyújtása (pl. hírlevél, szűrés, kérésre partnerközvetítés, info 
pontok) – több mint 60 db hírlevél; átlagosan 1700 címzettnek 



5. Forrásigény menedzsment, koordináció 

Szekunder adatgyűjtés: a RIÜ adatbázisából származó adatok feldolgozása 

Primer adatgyűjtés; igényfelmérés 

Adatok feldolgozása, elemzése 

Eredmények beépítése a RIS-be 

A döntéshozók tájékoztatása az igényekről 

A döntéshozók dokumentumainak előzetes véleményezése a szakértői 
adatbázis felhasználásával és előzetes szakmai egyeztetések  



6. Nemzetközi programok 

6.1. Általános feladatok 
Nemzetközi projektek közvetítése és menedzselése 

Nemzetközi projektekhez külföldi partnerek felkutatása és brókerrendezvényeken való részvétel - 

INNOVACT, Reims 

Nemzetközi partnerek/szakértők hazai rendezvényekre való közreműködésének ösztönzése 

EU partnerközvetítés/keresés 

Innovative Regions in Europe szervezetnél a RIÜ képviselet ellátása 

Kérésre információs szolgáltatás biztosítása nemzetközi és EU hálózatok felé 

 

6.2. Egyedi pályázatokhoz/ szakmai szervezetekhez kapcsolódó feladatok ellátása 

Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel (TII, ASTP, LESI) – Részt vettünk a Licencing Executives 
Society nevű nemzetközi szervezet Pán-európai Konferenciájának szervezésében  
Együttműködés a B2Europe Charta tagjaival 

INTERREG, FP7, CIP, BIC, LivingLab programok monitorozása 

 

6.3. Részvétel nemzetközi projektekben/hálózatokban, partnerként (saját erő terhére) 

 



6. Nemzetközi programok 1.  
IP4INNO - Intellectual Property for Innovation II projekt 

Az EPO (Európai Szabadalmi Hivatal) által kiírt tender 

A program célja:  

hogy a KKV-k jobban megértsék a szellemi tulajdont és ezen 
keresztül növekedjen azok felhasználása; 

képzési tananyagok fejlesztése az érdeklődő célközönség részére. 

Több modulra lehetett ajánlatot beadni 

Az Ügynökség a következő modulok kidolgozására kapott felkérést: 

1. Module 4B - Business planning with IP 

2. Module 5A - IP Enforcement  

 



6. Nemzetközi programok 2.  
 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme  
(Magyar-szerb határmenti együttműködési program) 

Projekt címe: Harmonized development of logistics centers in the CB region – 
LOGIC 

Projekt partner: Open University Subotica 

 

A projekt célja: 

A határmenti régiók logisztikai központjainak együttes, harmonikus fejlesztése. 

 

 



7. Minőségbiztosítási rendszer bevezetése és működtetése 

Minőségirányítási rendszer bevezetése 

 

Minőségirányítási rendszer működtetése 

 

EFQM: sikeres tanúsítványszerzés 2010. februárjában 
 



1. Regionális Innovációs Stratégiai Tervezés  

 
1.1. RIS felújítása 

Szekunder adatgyűjtés: régi RIS, más régiók RIS + egyéb benchmarking – Több mint 150 dokumentum 
feldolgozása. 
Primer adatgyűjtés: stakeholder analízis, kérdőív, interjúk, igényfelmérés – Több mint 200 interjú!!! 
RIS szövegtervezet kidolgozása – A szövegtervezetet társadalmi vitára bocsátottuk. 

 

1.2. Operatív terv megírása 
Szekunder adatgyűjtés: régi stratégiai tervek, más régiók stratégiai tervei + egyéb benchmarking (RIS-sel 
összhangban) 
Primer adatgyűjtés: interjúk, igényfelmérés, stakeholder analízis 

Operatív terv szövegtervezet kidolgozása – Operatív terv szövegtervezet elkészült 
 

1.3. Vitanapok szervezése a RIS és az operatív tervek vonatkozásában – Hat vitanap megszervezése 
a régióban 
Célcsoport azonosítása, stakeholder analízis 
Programszervezés végrehajtása 

 

1.4. Más regionális tervezési anyagokkal való összhang biztosítása 



Köszönöm a figyelmet! 
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