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Szakmai tevékenységek
 Stratégia-alkotás
 Szervezetfejlesztés, hálózatosodás, Technológiai, Tudástranszfer
és Innovációs szolgáltatás fejlesztés alprojekt
 Perspektivikus kutatási területek K+F kapacitásainak fejlesztése
alprojekt
 Kapcsolatépítés, láthatóság alprojekt
 Támogató szakmai tevékenységek alprojekt

S3 stratégia
 Miskolc gazdaságfejlesztési és intelligens szakosodási stratégiai
dokumentuma.
 Helyzetelemzés
 Jövőkép megfogalmazása
 Fejlesztési prioritások és intézkedések meghatározása
 A stratégia célja az ágazati adottságok erősítésével, egy
nemzetközileg is versenyképes, specializált és hosszú távon is
működőképes innovációs és gazdaság-fejlesztési rendszer és
struktúra kialakításának megalapozása.

Vezérprojektek kidolgozásának támogatása
Vezérprojektek
előzetes
megvalósíthatósági
tanulmányai
készítésének
támogatása

Stratégiai Tanácsadó Testületi tagság

A vezérprojektek monitoringja és
benchmarking tevékenység (1)
 A Miskolc és térségére vonatkozó térképes és táblázatos megjelenítést
lehetővé tevő online, publikus adatbázis: www.miskolctalent.hu
Az adatbázis célja egy részben nyilvános adatbázis létrehozása, amely
elsősorban a TP perspektivikus területeit kívánja segíteni a kutatási és
innovációs platform létrehozásával
 Jelenleg: a pályázatokból finanszírozott kutatási
és innovációs projekteket, valamint Miskolc és
térsége KFI-ben érdekelt szereplőit tartalmazza
 Tervek:
 az adatbázis bővítése (regisztrációhoz kötve)
és lehetőség szerint minél teljesebb feltöltése
 A regisztráltak számára a belső
kommunikációs platform funkció teljessé
tétele

A vezérprojektek monitoringja és
benchmarking tevékenység (2)
 A vezérprojektek monitoringját segítő online, de nem publikus
alkalmazás, amely különböző hozzáférési szinteket definiálva segíti a
vezérprojektek megjelenítését (ahol releváns, ott térképi formátumban
is),
 a projektekhez kapcsolódó információk prezentálást, áttekintését
 az egyes projektek minden adatbázisban szereplő adatának táblázatos
megjelenítését
 az összes feltöltött dokumentum elérését
 a megvalósítását és annak finanszírozását

Az együttműködés szervezeti kereteinek
kialakítása
 Szervezetfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele

 A projektpartnerek közötti együttműködések lehetséges formáinak
feltérképezése annak érdekében, hogy azok megfelelően biztosítsák az
egyetemi kutatási és képzési szolgáltatások illeszkedésének erősítését a
gazdaságpolitikai és vállalati termelési, termékfejlesztési célokhoz és a
helyi és regionális gazdasággal való együttműködés erősítését
 A vállalati, felsőoktatási, önkormányzati és civil szféra innovációs
kapcsolatrendszerének fejlesztésével kapcsolatos tevékenységekre,
kutatási hálózatok megszervezésére, az együttműködések jogi és
pénzügyi hátterének kialakítására

Stratégiai szövetségek, kutatási hálózatok,
K+F kapcsolatrendszer és innovációs
kapcsolatok fejlesztése, bővítése (1)
 Miskolc MJV önkormányzata a projekt futamideje alatt csatlakozott az alábbi
nemzetközi hálózatokhoz, melyek szorosan kapcsolódnak a TP perspektivikus
területeihez:
 Covenant of Mayors (Polgármester Szövetsége)
A csatlakozás célja, hogy olyan partnerségek kialakítása az
energiahatékonyság és környezeti fejlesztések és így a a klímaváltozás
hatásainak enyhítése területén, amelyekkel hatékonyabb megoldást
találhatunk a Miskolcot érintő problémákra és egyszerűbbé válhat a
közös projektek kialakítása, végrehajtása, valamint könnyebben
elérhetővé teszi a közvetlen brüsszeli forrásokat

Stratégiai szövetségek, kutatási hálózatok,
K+F kapcsolatrendszer és innovációs
kapcsolatok fejlesztése, bővítése (2)
 ERRIN (European Regions’ Research and Innovation Network, Európai Régiók
Kutatási és Innovációs Hálózata)
Az ERRIN a legbeágyaztottabb, az Európai Unió régióit és térségeit, városait
magában foglaló szervezet, aki kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik az
EU-s intézmények felé.
 Támogatja a tudáscserét, közös akciók és projekt partnerségek kialakítását
kezdeményezi tagjai között
 Befolyásolja az EU szakpolitikáit a tagjait érintő területeken, képviseli
érdekeiket
 Tematikus munkacsoportok: mint pl.: Gyártástechnológia és
nanotechnológia; Energia és klímaváltozás; Informatika; Innováció
finanszírozása; Tudomány a társadalomban; Okos város; Turisztika

Hazai és nemzetközi projekt generálás (1)
 Partnerséget támogató rendezvények, szakmai fórumok lebonyolítása
 2015. május – szeptember, Miskolc: szakmai fórumok a
vezérprojektek szakmai előrehaladásának segítésére
 2015. október 8., Miskolc: Regionális fórum az Okos és
Fenntartható Miskolcról (Megújuló energiák használata)
 2015. október 14., Brüsszel: „Fenntartható jövő az
energiaellátásban innovatív együttműködéssel„ workshop
 2015. október, Budapest: Automotive Hungary-n kiállító
 2015. november 23., Miskolc-Lillafüred: Miskolc 4.0 gazdaságfejlesztési konferencia

Hazai és nemzetközi projekt generálás (2)
 Részvétel innovációs és tudástranszferrel kapcsolatos rendezvényeken,
kiállításokon és vásárokon
 2015. augusztus: Szakmai tanulmányút Aachen-ben (H2020)
 2015. október: Részvétel Open Days rendezvénysorozaton, Brüsszelben
(saját rendezvény szervezése és szakmai konferencia részvétel), H2020
 2015. november: Urban Futures Conference, Berlin (H2020 és Urbact)
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