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Sajtóközlemény – 2013. május 31. 

 

InnoBoost projekt – Záró Konferencia 

Az InnoBoost - „Boosting Cross Border Business Cooperation and Competitiveness 

through Innovation” projekt zárókonferenciája 2013. május 30. napján került megrendezésre 

a Temesvári City Business Center-ben. A projektet a Dél-alföldi Regionális Innovációs 

Ügynökség és a temesvári székhelyű Tehimpuls Egyesület közösen valósította meg. 

Az eseményre meghívást kaptak a vásár résztvevői és kiállítói egyaránt, valamint a projekt 

vezetőjének (Tehimpuls Egyesület) és a projekt partnerének (Dél-alföldi Regionális 

Innovációs Ügynökség KhE.) képviselői is. 

A zárókonferencián az InnoMatch Fair – Regionális innovációs vásár résztvevői rövid 

előadások keretében számoltak be személyes tapasztalataikról, ezt követően ismertették az 

innovációs vásáron bemutatott termékeiket. A Tehimpuls Egyesület képviseletében Raluca 

Cibu-Buzac, a magyarországi partner – Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. – 

részéről pedig Bagdi Ferenc ismertette a projekt eredményeit a hallgatóság számára.  

A projekt eredményeként, nagy érdeklődés mellett, több mint 600 látogató részvételével 

került megrendezésre a romániai Arad Expo kiállítási csarnokban az „InnoMatch” – 

Regionális Innovációs Vásár.   

A vásáron a magyar-román határ menti régió 47 szervezete 97 innovatív termékkel jelent 

meg. A kiállítással párhuzamosan szakmai konferencián is részt vehettek a kilátogató 

érdeklődők, amelyen olyan prominens vendégek előadásait hallgathatták meg, mint 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 Donato de Rosa, a Világbank 

munkatársa.  

A kiállítás lehetőséget teremtett a magyar-román határon átnyúló régió szereplőinek innovatív 

termékeik, szolgáltatásaik és technológiáik bemutatására. A rendezvény 

panelbeszélgetéseknek, és match-making (kapcsolatteremtő) megbeszéléseknek is kiváló 

terepéül szolgált.  
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A vásár kiállítói lehetőséget kaptak az „InnoImpuls” Innovatív Termék Versenyen való 

részvételre, amelyen Magyarországról a kecskeméti székhelyű Cavity Eye Kft. a harmadik 

helyezést érte el. A verseny díjazottjai egyéni tanácsadási lehetőséget nyertek és a szellemi 

tulajdon területéhez kapcsolódó tréningen vehettek részt, amelyre Szegeden került sor 2013. 

május 22-én. 

A zárókonferencia végén a résztvevőknek lehetőségük nyílt további eszmecserét folytatni a 

jövőbeli együttműködés távlati lehetőségeiről. 

 

Szeged, 2013. május 31. 

 

 


