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A kiírás  átfogó célja:
A klaszterek vezetésével megvalósuló, nemzetközi és szektorok közti együttműködések
ösztönzése, új, felemelkedő iparágak támogatására. A projekt a megfogalmazott és
kialakítandó stratégia mentén – networking és együttműködési lehetőségeket kíván
biztosítani a projekt partnerek hálózatában résztvevő KKV-k számára.

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter képviseletében a DEAK Zrt. 2 nemzetközi
konzorciumba kapott meghívást.

A projektek a második körös elbírálási szakaszban vannak jelenleg, várható döntés év
vége.



EENinnovation

(Connecting Innovation Actors in Emerging Electronics to Accelerate Innoation)

18 tagú konzorcium

•Centre for Process Innovation Limited, Egyesült Királyság 
•ACREO SWEDISH ICT AB, Svédország
•COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, France 
•FUNDACIO EURECAT, Spanyolország
•NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO, Hollandia
•Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Finnország
•ASTER - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI, Olaszország
•ASSOCIACIO CATALANA CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE L'ESPORT, Spanyolország 
•ASOCIATION ESPANOLA PARA LA INTERNACIONALIZACION Y LA INNOVACION DE LAS EMPRESAS SOLARES – SOLARTYS, 
Spanyolország 
•DSP VALLEY VZW, Belgium
•Elastopole, Franciaország
•ORGANIC ELECTRONICS SAXONY MANAGEMENT GMBH, Németország
•PLASTIPOLIS, Franciaország 
•Silicon Saxony e. V., Németország
•DEAK Cooperation Research Private Limited Company, Magyarország 
•POSLOVNO UDRUZENJE VOJVODJANSKI IKT KLASTER, Szerbia 
•ATHENA RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN INFORMATION COMMUNICATION & KNOWLEDGE TECHNOLOGIES, 
Görögország
•National Microelectronics Institute, Egyesült Királyság 



A projekt célja: 
egy Nyílt Innovációs Demonstrációs Platform létrehozása a kialakulóban lévő 
elektronika számára egybe tömörítve és kialakítva az innovációs szereplők (ipari 
klaszterek, kutatási és technológiai szervezetek, befektető közösségek és szakértői 
szolgáltatást nyújtók) egyedi ökoszisztémáját.

A projekt révén a KKV számára hozzáférhetővé válnak a korszerű felszerelések, know-
how és szakértelem a beágyazott funkcionalitás és intelligencia terén (az új ipari és 
fogyasztói termékekben és szolgáltatásokban, ill. üzleti modellekben).

A projekt célcsoportja a mikro-, kis- és középvállalkozások.

17 szektorban (környezeti, mano/mikro technológiák, fenntartható kivitelezés, 
autóipar, szállítás, logisztika, anyagtudomány és biochemical, agro-élelmiszer, 
intelligens energia, ICT ipar és szolgáltatások, egészségvédelem, stb.) működő
vállalkozások lehetnek a közvetlen haszonélvezői a projekt nyújtotta lehetőségeknek. 





Hogyan vehetnek ebben részt a tagok?
A konzorciumi partneren (DEAK Zrt.) keresztüli bevonással. 

Mi lesz a KKV-k feladata, vagy miben fejlődhetnek?

A célcsoport számára elérhető szolgáltatásokat, támogatásokat kívánunk
nyújtani a kutatási infrastruktúrák elérésére, fejlesztések, termékek validálására,
valamint tanácsadás, mentorálás biztosítására. Továbbá személyre szabott
szolgáltatások biztosítása a bővülési tervekre, felfedező alternatív alkalmazásokra, piaci
tesztelésre, működő értékesítési lánc kialakítására és iránymutatás nyújtása a köz- és
privát finanszírozás elérésre. Networking és nemzetközi együttműködések kialakítása.

Konzorciumi szinten 3.780.000 Euro direkt támogatás a KKV-knak. Legalább
63 db kiválasztott KKV támogatása.

A projekt időtartama: 48 hónap



GERD4SE

(Geographic and Environmental Raw Data for Smart Energy)

9 tagú konzorcium
•Association Pegase, Franciaország
•Capenergies Association, Franciaország
•Fondazione Cluster Technologie per le smart cities&communities Lombardia, 
Olaszország
•Cluster de Energias renovables Y Soluciones energeticas en Castilla Y Leon, 
Spanyolország
•Instytut Maszyn Przeplywowych Im Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii
Naukimp Pan, Lengyelország
•DEAK Cooperation Research Private Limited Company, Magyarország 
•Fondazione Torino Wireless, Olaszország
•Cluster de Energia, Spanyolország
•INNO TSD, Franciaország



A projekt célja: 
- a vállalkozói tevékenység és az innováció támogatása a KKV-kon belül, 
- nagyméretű demonstrátorok fejlesztéseinek támogatása, 
- specifikálni az összekapcsolt GERD adatbázis európai hub szükségleteit a smart
energia vonatkozásában.

A GERD4SE projekt a smart energia piacot szólítja meg, mely azokat a képességeket 
egyesíti, amelyek hasznosítani tudják a GERD információkat és egy szignifikáns 
növekedési potenciált jelentenek a H2020-ban. A GERD4SE kombinálni fogja a „market 
pull” és „techno-push” elemeket: ennek következtében a projekt közvetlenül fogja 
támogatni az európai KKV-kat, hozzáférést biztosítva számukra az alábbiakhoz: piaci 
alapú képzés, GERD alapú képzés, nemzetköziesítés, stratégiai és innovációs 
támogatás, valamint B2B rendezvények. Az ágazatközi (GERD, adatkezelés és 
alkalmazások) megközelítés lehetővé teszi a jövőben a kreatív piacelérést és a 
megoldások fejlesztésekor a hatékonyságot/szinergiát.





Igénybe vehető szolgáltatások



Konzorciumi szinten 2.181.000 Euro direkt támogatás a KKV-knak. 170 db kiválasztott
KKV támogatása.

A projekt időtartama: 30 hónap



INTERREG-IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ PROGRAM
MAGYARORSZÁG-SZERBIA

4. PRIORITÁS
KKV-K GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE AZ INNOVÁCIÓ
VEZÉRELT FEJLESZTÉSEKKEL

FONTOS!
TANULMÁNYOK MINT ÖNÁLLÓ PROJEKTEK ÉS ÁLTALÁNOS ÜZLETI
MENEDZSMENT TRÉNINGEK NEM TÁMOGATOTTAK.



Action 4.1.  Innováció növelése a KKV-k és kutató intézmények közötti 
kooperáción keresztül fiatalok bevonásával

Támogatható tevékenységek:

1.  Innovációs infrastruktúra fejlesztése, KKV igényeken alapuló közös KFI projektek 
katalizálása:

- Kutatási és innovációs projektek megvalósítása új technológiák, folyamatok, termékek v.
szolgáltatások fejlesztésére és átvételére, amelyek közvetlenül hasznosított a vállalkozások
által (technológia és know-how transzfer).
- Jól felszerelt laboratóriumok, innovációs/technológia központok létrehozása teret
biztosítva start-up cégeknek, közös kutatási és innovációs tevékenységeknek, képzéseknek új
termékek (prototípus), szolgáltatások vagy folyamatok közös fejlesztésére. Eszköz vásárlás és
kisméretű infrastruktúra fejlesztés, marketing tevékenységek támogatottak.
- Kiegészítő tevékenységként támogatható: szakmai, nem formális és felnőtt képzési anyag
közös fejlesztése, illetve a KKV-k igényein alapuló kapcsolódó tréning program pilot
megvalósítása.



Action 4.1.  Innováció növelése a KKV-k és kutató intézmények közötti 
kooperáción keresztül fiatalok bevonásával

Preferált szektorok (IT megoldások és technológiák, metál ipar, gyógyszeripar, stb.)

Célcsoport: vállalkozások, KKV-k, fiatal szakemberek, diákok, munkanélküliek,
különösen a fiatalok.

Kedvezményezett: gazdasági klaszterek, üzleti és innovációt támogató szervezetek,
intézmények együttműködésben KFI és felsőoktatási intézményekkel,
társadalmi vállalkozásokkal, szakmai és felnőttképzési szervezetekkel,
munkaügyi központokkal, melyek koordinálják a munkaerő áramlást a
határon átnyúló területen.



Action 4.1.  Innováció növelése a KKV-k és kutató intézmények közötti 
kooperáción keresztül fiatalok bevonásával

Támogatható tevékenységek:

2.  Felállítása és működtetése „innovációs közösségeknek”  a gazdasági és társadalmi területek 
kihívására:

- Állandó együttműködés „tudás platform létrehozása a határon átnyúló régióban a
gazdasági és társadalmi kihívásokra a quadruple-helix partnereinek bevonásával
- Releváns gazdasági és társadalmi területek kihívásainak és a kulcsszereplők beazonosítása
- Tudás platform létrehozása az a céllal, hogy megoldásokat találjunk a beazonosított
kihívásokra és problémákra üzleti partnerek bevonásával vagy projektek előkészítésével (pl.
H2020)
Célcsoport: helyi KKVk, vállalkozások, helyi/megyei/regionális önkormányzatok és azok szak
intézményei, közintézmények, tudás központok, civil szervezetek.
Kedvezményezettek: regionális és helyi innovációs szervezetek, üzleti és innovációt
támogató szervezetek, klaszterek, stb.



Action 4.1.  Innováció növelése a KKV-k és kutató intézmények közötti 
kooperáción keresztül fiatalok bevonásával

Támogatható tevékenységek:

3. Tudás megosztás és networking promotálása, fiatal kutatók és vállalkozók szakmai
tapasztalatának építése:

- Vállalkozói gyakorlati program megvalósítása az ERASMUS program mintájára
- Közös kutatói és határon átnyúló program szervezése kutató intézmények és egyetemek
által, gyakorlati program létrehozása cégekkel, min. 6 hónapos időtartalommal.

Célcsoport: kutatók, fiatal kutatók, diákok, fiatal diplomások, fiatal vállalkozók
Kedvezményezettek: KF intézmények, felsőoktatási intézmények, vállalkozás fejlesztési
szervezetek, klaszterek, stb.



Action 4.1.  Innováció növelése a KKV-k és kutató intézmények közötti 
kooperáción keresztül fiatalok bevonásával

Támogatható tevékenységek:

4. A határon átnyúló térségben a mezőgazdaság és az élelmiszer feldolgozás közös innovációs 
tevékenységekkel: 

- KF projekt megvalósítása új technológiák, folyamatok, termékek és szolgáltatások
fejlesztésére, adaptálására.
- Laboratóriumok, innovációs központok létrehozása
- Kereskedelmi központok létrehozása
- Közös marketing tevékenységek megvalósítása
- Megoldások kifejlesztése az integrációs folyamatokra
- Kapacitás fejlesztés szakmai és felnőttképzési tananyagfejlesztéssel

Célcsoport: mezőgazdasági termelők, élelmiszer feldolgozó vállalkozások, munkanélküliek.
Kedvezményezettek: NGOk, mezőgazdasági és élelmiszer feldolgozó szektort tömörítő
klaszterek, agrárkamara, KFI intézmények, stb.



Action 4.1.  Innováció növelése a KKV-k és kutató intézmények közötti 
kooperáción keresztül fiatalok bevonásával

Támogatási összeg min.: 200 000 EUR

Támogatási összeg max.: 400 000 EUR

Az infrastruktúra beruházás nem lehet a projekt költségvetésének 50%-ánál
nagyobb.

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg: 2 500 000 EUR



Köszönöm a figyelmet!


