
   
  
  

Az „InnoBoost – Boosting Cross Border Business Cooperation and Competitiveness through Innovation” című projekt a Magyarország – 

Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén (www.huro-cbc.eu) belül az Európai Unió, illetve az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában, amely támogatást kiegészít a programban résztvevő két tagállam, Magyarország és 

Románia, nemzeti hozzájárulása. A Program általános célja a gazdasági szereplők, személyek és közösségek közelítése annak érdekében, 

hogy a határon átnyúló térség közös feljődése által kínált lehetőségeket hatékonyan kihasználják. 

A sajtóközleményben foglaltak nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
www.huro-cbc.eu / www.hungary-romania-cbc.eu 

 

  
  

 

 

Sajtóközlemény 

InnoMatch Fair – Regionális Innovációs Vásár 

 

InnoMatch Fair – Regionális Innovációs Vásár a Tehimpuls Egyesület és a Dél-alföldi Regionális 

Innovációs Ügynökség szervezésében kerül megnevezésre. A vásár lehetőséget teremt a magyar-

román határon átnyúló régió innovatív szereplőinek innovatív termékeik, szolgáltatásaik, 

technológiáik bemutatására. A tematikus kiállításon kívül a rendezvény keretében 

panelbeszélgetésekre, match-making (kapcsolatteremtő) megbeszélésekre, gyakorlati előadásokra 

kerül sor. A vásár résztvevői az InnoBoost projekt keretében indulhatnak az „InnoImpuls” Innovatív 

Termék Versenyen, melynek győztesei díjazásban részesülnek. A díjazottak egyéni tanácsadási 

lehetőséget nyerhetnek és a szellemi tulajdon területéhez kapcsolódó tréningen vehetnek részt. A 

vásár célja továbbá az innovatív start-up vállalkozások létrejöttének elősegítése, a leginnovatívabb 

megoldások támogatása és piacra lépésének elősegítése a határmenti régiók fejlődésének 

érdekében. 

Az eseményen a Szegedi Tudományegyetem részéről Hanyecz Veronika a Természettudományi és 

Informatikai Kar, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének ifjú kutatója is részt vesz, aki az 

egyetem és a MOL NyRt. együttműködésének keretében kifejlesztett mérőműszerrel jelenik meg a 

kiállításon és az innovatív termékek versenyen. 

Továbbá a teljesség igénye nélkül kiállítóként részt vesz az eseményen a Cavity Eye Kft., az ArchEnerg 

Klaszter, a Prosys Kft., az InCa Kft. és más magyarországi szervezetek. 

A szervezők kiváló szakmai programot állítottak össze, neves előadók részvételével. Részt vesz az 

eseményen többek között Mikel Landabaso az Európai Bizottság Regionális Főigazgatóságának 

Intelligens és Fenntartható Fejlődés kompetencia központjának vezetője, Dr. Günter Hörcher a 

Fraunhofer Intézet stratégiákért és európai kapcsolatokért felelős munkatársa és más neves 

szakemberek. 

Az esemény időpontja és helyszíne: 2013. április 3-4. 

Expo Arad International (Arad, Románia) 

Az esemény programjára való jelentkezés határideje: 2013.március 29. 

További információkért forduljon a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség munkatársaihoz a 

+36-62/549-500-as számon. 


