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Hírlevél 

2018. június -november 

Új programok Európában egy új projektnek köszönhetően – ismerd 

meg az Inno Provement projektet 

 

Az 4. ipari forradalom egyre dinamikusabban növekvő hatással van a vállalkozások innovációs 

kapacitására egész Európában. Amennyiben a vállalkozások nem alakítják át megfelelően a gyártási 

rendszereiket és a szolgáltatásaikat az Ipar 4.0 kínálta lehetőségeknek megfelelően, akkor az a piac és 

az ügyfélkör elvesztésével járhat. Az Inno Provement projekt kifejezetten a KKV-kat segíti abban, 

hogy jobban tudják kezelni azokat a kihívásokat, amelyeket ez az új paradigma okoz és amelyek 

meglépése elkerülhetetlen a versenyképességük megtartása vagy fokozása érdekében. A projektben 

résztvevő partnerek eddigi tapasztalata azt támasztja alá, hogy a jelenlegi állami pályázati eszközök sok 

esetben nem támogatják elég hatékonyan az Ipar 4.0 fejlesztéseket célzó projekteket. A probléma 

feloldására született az Inno Provement projekt, amely konzorciumi összetételének köszönhetően 

direkt hatásokat tud elérni a KKV-k innovációs kapacitásának fejlesztése tekintetében a partnerek 

régióiban.   

Az Inno Provement projekt konzorciumát alkotó 8 partner összesen 7 európai régiót fed le. 

Magyarországról a projektben a Pénzügyminisztérium (koordinátor) és az IVSZ (szakmai tanácsadó 

partner) vesz részt. A projekt célja, hogy az adott régiókban elérhető innovációt támogató programok 

jobban megfeleljenek az Ipar 4.0 követelményeinek. A programokban (főleg felhívások) végbemenő 

változtatások eredményeképpen növekedni fog az adott régiókban a sikeres Ipar 4.0 pályázatokat 

megvalósító KKV-k száma és aránya.  

Hét „problémakört” fogalmaztak meg a partnerek, amelyek vizsgálata és azokat feloldó megoldások 

megfogalmazása alkotja a projekt fő gerincét:  

• Innováció a szoftverfejlesztésben 

• Az állami pénzek hatékonysága az Ipar 4.0 K+F programok/projektek esetében 

• Ipar 4.0 a tradicionális iparágakban 

•  Ipar 4.0 állami programok/kezdeményezések  

• A pályázati felhívások átalakítása az Ipar 4.0 követelményeihez 

• Piaci ár értékelési módszertanok 

• Ipar 4.0 érettségi mátrix 

A projekt egyik kulcsfontosságú tevékenysége a tudás és tapasztalatmegosztás, amely a fenti hét 

problématerületre koncentrál. Az összegyűlt információk alapján mindegyik partner akciótervet dolgoz 
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ki a saját releváns programjának a fejlesztése tekintetében. A változtatások elsősorban a programok 

menedzselésében, az a pályázati felhívásokban fognak megjelenni. A konzorcium felépítése 

lényegesen hozzájárul a projekt eredmények hosszútávú hasznosításához, mivel a hét akciótervet a 

releváns operatív programokat menedzselő hatóságok és közvetítő szervezetek fogják kidolgozni. Az 

Inno Provement projekt így négyszintű tanulást segít elő.  

A projekt előrehaladását a projekt honlapján, LinkedIn és Twitter csatornáin lehet figyelemmel kísérni, 

illetve a PM és az IVSZ kapcsolattartói révén is bővebb információhoz lehet jutni.  

A projekt az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg.   

 

 

 

 

Inno Provement online kick-off meeting  

A projekt 2018. június 1-i hivatalos indulását követően 2018. július 11-én egy online meeting keretében 

találkozott először az Inno Provement projekt konzorciuma, amelynek keretében a projekt 

elindulásához szükséges fontosabb lépéseket vitatták meg a partnerek. Az első személyes találkozó 

részletei mellett a versenyképességet javító operatív programok 13. budapesti konferenciájáról 

egyeztettek. A Pénzügyminisztérium, a projekt koordinátora a projekt rövid áttekintésével és a budget 

bemutatásával nyitotta a megbeszélést, amelyet a projekt szakmai munkája keretében elvégzendő első 

lépések megvitatása követett. A megbeszélés egyik konklúziója értelmében az egyes partnerek az 

általuk a projekt „asztalára” tett problémakör bemutatásával tisztázzák a témakört az októberre 

tervezett nyitórendezvény során, amelyek a tapasztalat és tudásmegosztás témakörei is egyben.  

https://www.interregeurope.eu/innoprovement/
https://www.linkedin.com/in/inno-provement-7b68a5167/
https://twitter.com/inno_provement
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Inno Provement kick-off meeting Budapesten  

Az Inno Provement projekt konzorciumi 

partnereinek első személyes találkozójára 

2018. október 24-én Budapesten került sor. 

A koordinátor invitálására szinte mindegyik 

partner Budapestre érkezett a projekt 

munka megvitatására. A megbeszélés két 

részből állt. A délelőtti zártkörű szekció a 

konzorcium operatív megbeszélését fedte, 

amelynek során a partnerek és az általuk 

menedzselt operatív programok 

prezentációit az elkövetkező időszak 

feladatainak tisztázása követte, amelynek 

fontos része volt a projekt során 

megvitatandó 7 problématerületet bemutatása. A délutáni szekció a helyi stakeholderek számára 

szervezett tájékoztató rendezvény volt, ahol a projekt által kezelt tématerület fontosságáról, a projekt 

tevékenységeiről és a bekapcsolódási lehetőségekről hallottak a résztvevők. A délutáni szekció első 

paneljében három magyar vállalkozás mutatta be a fontosabb lépéseiekt az automatizáció, digitalizáció 

és Ipar 4.0 fejlesztések felé vezető úton és azt, hogyan használtak ehhez EU-s pénzügyi forrásokat. A 

második kerekasztal beszélgetésben magyar, finn és portugál operatív program menedzselő hatóságok 

képviselői beszélgettek a vállalkozások leghatékonyabb támogatási módjáról.  

A kick-off meetinget követően október 

25-26-án került megrendezésre 

Budapesten a versenyképességi operatív 

programok 13. konferenciája a 

Pénzügyminisztérium szervezésében. A 

konferencián további tapasztalatcserére 

és egyeztetésre nyílt lehetőség, hiszen a 

projektpartnerek nagy része részt vett 

ezen az eseményen is előadóként vagy 

panelbeszélgetés résztvevőjeként. A 

konferencia egyik, Inno Provement által 

szervezett szekciója kifejezetten az Ipar 

4.0 forradalom támasztotta kihívásokra fókuszált a pályázati felhívások kontextusában. A partnerek 

jelenleg a regionális programok elemzésén dolgoznak, amelyet a következő megbeszélésen 2019. 

márciusában prezentálnak Prágában.   


