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1. 

 

 

HÍRLEVÉL 

 

A Hírlevelünk célja, hogy a Kedves Olvasót eseti jelleggel tájékoztassuk nemzetközi 

projektjeink keretében végzett tevékenységeinkről, tervezett projektjeinkről, 

partnereinknek segítséget nyújtsunk forrás- és partnerkeresésben, továbbá hazai és 

külföldi rendezvényeket, eseményeket ajánljunk szíves figyelmükbe.   

Szívesen várjuk tisztelt Partnereink javaslatait és visszajelzéseit a hírlevéllel 

kapcsolatban. 

Dancsecs Roland, szerkesztő 
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I. Projektjeink 

Futó projektek 

 

  

HUSKI – Magyarország-Szlovákia Kezdeményezés egy Fenntartható 

Hálózati Együttműködésért 

Együttműködés, képzések 2010-ben! 

Tisztelt Partnereink! 

Ez elmúlt évben útjára indult HUSKI magyar-szlovák kezdeményezés idén is folytatódik. A 

tavaly ősszel és télen megrendezésre került műhelyfoglalkozások anyagi letölthetőek a 

http://westpa.hu/cgi-bin/westpa/news.cgi?view=ck&tID=91&nID=6390 honlapról. 

Az idei évben a következő rendezvényeket, tevékenységeket tervezzük: 

2010 áprilisától (április, június, augusztus) ingyenes képzések várhatók 

projektfejlesztés, projektmenedzsment és Vezető Partner Elv témakörökben, 

Győrben. A képzések egy, illetve két naposak lesznek, és várjuk rá mindazokat, akik a 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program kedvezményezettjei vagy 

pályázói, illetve akik érdekeltek más Európai Uniós projektek előkészítésében, 

megvalósításában. 

Első lépésként a projektfejlesztés képzés kerül megrendezésre, melynek célja, hogy a 

résztvevők ötleteikből sikeres projektjavaslatot tudjanak formálni, vagyis magába foglalja a 

kezdeményezési, tervezési, pályázatírási szakaszt. Ezt követően a vezető partner elv kerül 

bemutatásra egy napban, amely abban segíthet a résztvevőknek, hogy tudják, milyen 

előnyökkel, és milyen kötelezettségekkel jár a vezető partner szerepének felvállalása. 

Augusztusban egy kétnapos projektmenedzsment képzést tartunk, amely speciálisan a 

Magyarország-Szlovákia program nyertes projektjeinek megvalósítására fókuszál.  

A képzéseken túl egy újabb műhelyfoglalkozást is szervezünk, ahol a partnerkeresési 

lehetőség mellett a már kidolgozás alatt álló projektjavaslatok pályázattá formálását is 

segítjük tanácsadó munkatársaink segítségével.  

http://westpa.hu/cgi-bin/westpa/news.cgi?view=ck&tID=91&nID=6390
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2010 júniusában egy konferencia is megrendezésre kerül, ahol Önök is bemutathatják 

sikeresen megvalósított határ-menti projektjeiket, illetve meghallgathatják más 

szervezetek tapasztalatait. 

Mivel a HUSKI projekt augusztusban zárul, de tevékenységünket szeretnénk ezt követően is 

folytatni, egy újabb pályázat beadását tervezzük. Az új projektünk a jelenlegihez hasonló 

tevékenységet látna el, ám szeretnénk mindent az Önök igényeire alapozva kialakítani. Így a 

közeljövőben a tavalyi műhelyfoglalkozásokon résztvevőkkel szeretnénk interjút készíteni, 

hogy megvizsgáljuk a kialakult hálózatok fenntarthatóságát, a folytatás lehetőségeit. 

Mivel célunk, hogy minél több sikeres pályázat érkezzen be régiónkból a Magyarország-

Szlovákia Program következő kiírására, továbbra is várjuk megkereséseiket, amennyiben 

partnert keresnek, vagy ötletük kidolgozásában van szükségük segítségre, keressék 

munkatársainkat. 

Projektötleteik megküldésével nem csak a partnerkeresésben, és a pályázat 

kidolgozásában tudunk segíteni Önöknek, hanem az ötletek összegyűjtésével a Közös 

Szakmai Titkárságot is szeretnénk támogatni a következő pályázati felhívás 

előkészítésének folyamatában, ezáltal is az Önök igényeihez alakítva a kiírást. 

Amennyiben bármely fent említett témában számíthatunk érdeklődésére, kérjük, keressen 

minket az alábbi elérhetőségen: 

További információk:   

www.westpa.hu  

Fátrai Eszter, NYDRFÜ projekt menedzser:  eszter.fatrai@westpa.hu 

Dancsecs Roland, NYDRFÜ projekt menedzser:  roland.dancsecs@westpa.hu  

Telefon: 06-96-526-005    

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 hivatalos 

honlapja: http://www.husk-cbc.eu/hu 

 

http://www.westpa.hu/
mailto:eszter.fatrai@westpa.hu
mailto:roland.dancsecs@westpa.hu
http://www.husk-cbc.eu/hu


2010/1. szám 

 
 

NYDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.  

PGK – Pannon Gazdasági Kezdeményezés 

 

 

 

www.pgk.hu 

 

4. 

CENTROPE_tt (korábban CENTRIS) 

  
 

We grow together! Together we grow! – Egységben az erő! 

Beszámoló a centrope_tt projekt sajtótájékoztatójáról 

Lezajlott a centrope_tt sajtótájékoztatója Bécsben, melyen a projektben résztvevő négy 

határmenti országot – Ausztria, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Magyarország – a K+F és 

technológia- transzfer területén aktívan működő egyetemek rektor-helyettesei képviselték. 

A rendezvény házigazdája, Alsó-Ausztria tartományi kormányzója Dr. Petra Bohuslav 

hangsúlyozta, hogy a centrope_tt projekt jobb üzleti feltételeket teremt a CENTROPE 

régióban, melyből a KKV-k profitálhatnak. Ausztria, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és 

Magyarország K+F tevékenységű intézményei minden harmadik Európai Uniós kutatási 

projektben részt vesznek, ezek azonban a nyugat-európai országokhoz kötődnek. A 

CENTROPE régión belüli „hálózatban” történő együttműködések száma jelenleg alacsony, 

ezért mindenképpen indokolt a régión belüli határmenti együttműködésekben gondolkodni, 

amit most az Európai Unió intenzív finanszírozási rendszerrel ösztönöz. 

A CENTROPE régióban K+F projektben tevékenykedő intézetek többsége osztrák, ezt követik 

a magyar, majd a cseh és a szlovák intézetek.  

Az egyetemek rektor-helyettesei egybehangzóan kijelentették, hogy a CENTROPE régión 

belüli határmenti együttműködések hasznosak, a közös fejlesztésekben nagy potenciál rejlik, 

mind a résztvevők, mind pedig a lakosok számára. 

A Pozsonyi Műszaki Egyetem rektor-helyettese kiemelte, rendkívül fontos a technológia-

transzfer menedzsment kapacitásának kiépítése, illetve a technológia-transzferek számának 

növelése. A kulcs a technológia-transzferek számának növelésében a tudomány, az egyetemi 

oktatás és az ipar, ez pedig a jövőbeni fejlődés garanciája. 

Prof. Dr. Rechnitzer János ismertette a jelenleg a Széchenyi István Egyetemen folyó 

beruházást, melynek keretében épül az Új-Tudástér központ, könyvtár, ahol világ nagy 

egyetemi könyvtáraiból elektronikusan lehet majd itt letölteni anyagokat és a laborokat is 

fejlesztik. 

A beruházás a régió fejlődésének és a határmenti együttműködéseknek a záloga, illetve a 

rektor-helyettes reményét fejezte ki, hogy a beruházásoknak köszönhetően az egyetem és 

ezzel a térség 2-3 év múlva K+F központtá válik. 
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A projektről és a lehetőségekről további információ: www.centrope-tt.info/ 

(Készítette: Perlaky Barbara, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa) 

A projekt a Central Europe Programban az Európai Unió támogatásával és a Magyar Köztársaság 

társfinanszírozásával valósul meg. 

Új projektek 

ICT VN - Promotion of ICTs usage by SMEs as an enabler of Value 

Networks 

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása a KKV 

szektornak az értékláncokban betöltött szerepe erősítésére 

 

Az INTERREG IV C programban támogatást nyert, év elején induló projekt átfogó célja, hogy 

hozzájáruljon az információs társadalom kialakításához, új eszközöket kínáljon a kis- és 

középvállalkozások üzleti modelljének fejlesztéséhez, valamint a regionális versenyképesség 

javításához. 

A globalizáció időszakában a nagyvállalatok képesek az általuk alkalmazott üzleti modell és 

információs rendszerek gyors módosítására. Ugyanakkor a KKV-k általában sokkal lassabban, 

vagy egyáltalán nem is képesek alkalmazkodni az új helyzetekhez, amelynek eredménye, 

hogy kiszorulnak a piacokról, valamint az értékláncokból kiesnek.  

Az ICT-VN projekt a partnerrégiókban fellelhető jó gyakorlatok azonosítására, és azok 

kölcsönös megismertetésére koncentrál. A szakmapolitikák megvalósításakor, valamint az 

információs társadalom építésének folyamatában nem mindig sikerrel valósul meg az, hogy a 

KKV-k számára igazán hasznos eszközzé váljon IKT, amely pedig a KKV-k versenyképességét 

nagymértékben javíthatja. 

A projekt a következő három ágazatban vizsgálja meg jó gyakorlatokat az IKT 

alkalmazásának jó gyakorlatait: 

 mezőgazdaság és élelmiszeripar 

 kereskedelem és szolgáltatások 

 turizmus  

http://www.centrope-tt.info/
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A projekt megvalósításának szakaszai: 

 a jó gyakorlatok és tapasztalatok meghatározása és gyűjtése 

 a szakasz végén egy jó gyakorlatokat tartalmazó gyűjtemény, továbbá azok 

bevezetését támogató módszertani útmutató kerül összeállításra  

 akciók a jó gyakorlatok regionális bevezetésére 

 

A projekt az INTERREG IVC Programban az 

Európai Unió támogatásával és a Magyar 

Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. 

CEBBIS – Central Europe Branch Based Innovation Support  

Közép-Európai Ágazat-alapú innovációs támogatás 

 

A Central Europe programban támogatást nyert, és márciusban induló projekt a KKV-k felé 

történő technológia transzfer fejlesztését célozza. Eszközöket, módszereket, folyamatokat 

biztosít az innováció és technológiai transzfer támogatására. Iparág specifikus innovációs 

támogatást nyúlt, új ICT alkalmazásokra fókuszálva, ezzel növelve a KKV-k 

versenyképességét a nemzetközi piacon. 

Nemzetközi összehasonlításban az innováció szintje - általában és minden egyes ágazatban is - 

rendkívül alacsony a nyugat-dunántúli KKV-k esetében. A technológiai transzfer és az 

innováció javítása érdekében az Ügynökség megismeri a nemzetközi jó gyakorlatokat, 

bekapcsolódik a projektben együttműködő szakemberek és intézmények hálózatába, a 

megismert jó gyakorlatok adaptációját elvégzi, és segíti a nyugat-dunántúli célcsoportokat 

azok átvételében. 

 

A projekt a Central Europe Programban az 

Európai Unió támogatásával és a Magyar 

Köztársaság társfinanszírozásával valósul 

meg. 
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EURIS – European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies 

Európai Együttműködő és Nyitott Regionális Innovációs Stratégiák 

Az INTERREG IV C programban támogatást nyert és az év első negyedévében induló projekt 

célja az együttműködések ösztönzése az innovációs szereplők között (egyetemek, 

kutatóintézetek és a vállalkozások). Ezen belül: 

 hatékony RIS-ek kialakítása, legjobb gyakorlatok megosztásán keresztül, az 

innovációs szereplők közti együttműködésekre fókuszálva 

 ezeknek a jó gyakorlatoknak a terjesztése Európában 

 kiemelt együttműködési területek vonatkozásában akciótervek készítése 

 kísérleti jellegű együttműködések (alprojektek) támogatása és azok nyomon követése  

 politikai ajánlások megfogalmazása és eljuttatása az innovációs szereplőkhöz 

A Nyugat-Dunántúlon szerény az innovációs kapacitások mennyisége, illetve az innováció 

folyamatában résztvevők közötti együttműködések mennyisége és mélysége sem elegendő. 

Kívánatos, hogy ezen a hosszú évek óta stagnáló területen előrelépést érjünk el. Ez fontos 

eleme a régió szakmapolitikai elképzeléseinek formálásában, a régiónk gazdaságának 

fejlesztésében, a klaszteresedési folyamat erősítésében, a régió versenyképességének 

javításában, stb. Az Ügynökség a projekt tapasztalatainak segítségével majd aktív módon 

stimulálja a szereplők közötti új és konstruktív együttműködéseket.  

 

A projekt az INTERREG IVC Programban az 

Európai Unió támogatásával és a Magyar 

Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. 
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SCINNOPOLI – SCanning INNOvation POLicy Impact 

Innovációs politikák hatásvizsgálata 

Regionális innovációs politikák hatékonyságának és hatásosságának elősegítése egy 

hatékony hatásvizsgálati rendszer kidolgozásának segítségével annak érdekében, hogy: 

 növeljük a vállalkozások regionális versenyképességét 

 munkahelyeket teremtsünk 

 növeljük a regionális jólétet  

A Nyugat-dunántúli Régió innovációs kapacitásának fejlesztése, és az innovációs folyamatok 

megerősítése szempontjából elsődleges fontosságú az eddigi releváns stratégiáink 

eredményeinek és hatásainak innovációs szempontból történő elemzése, valamint a leendő 

(regionális és nemzeti szintű) stratégiák innovációt elősegítő módon történő megalkotása. 

Ehhez nyújt módszertani segítséget a projekt, amelyben a résztvevő EU régiók innovációs 

szakpolitikái kerülnek értékelésre, és a megismert tervezési és fejlesztési jó gyakorlatokat az 

Ügynökség megismeri, hogy azokat felhasználja a következő regionális tervek előkészítése és 

megalkotása során (pl. új NyDRIS, következő NyDROP, stb.) 

 

A projekt az INTERREG IVC Programban az 

Európai Unió támogatásával és a Magyar 

Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. 
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 II. Hírek 

 

ERRIN 2010. évi megnyitó 

Egy még innovatívabb új év 

Az ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) újévi köszöntőjének a 

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség brüsszeli képviselete 

adott helyet 2010. január 13-án.  

 

Kocsondi Tamás, a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli 

Képveseletének vezetője, a Pannon Novum Nyugat-dunántúli 

Regionális Innovációs Ügynökség brüsszeli képviselője nyitotta 

meg a rendezvényt a magyar régiók nevében (Észak-Alföld, 

Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország), 

melyre több mint 30 résztvevő látogatott el. Az ERRIN 

titkársága támogatja az ilyen és hasonló régiós 

kezdeményezéseket, amely kitűnő lehetőséget nyújt a tagok 

számára, hogy a munkacsoportokon kívül is találkozzanak és 

informális beszélgetések által ápolják és építsék 

partnerkapcsolataikat.  

A rendezvényen az ERRIN hálózat tagjai vettek 

részt, amely már 17 ország 77 régiójában van 

jelen. Mr Juan Revuelta, ERRIN elnök és a 

valenciai iroda igazgatója is felszólalt, aki az újévi 

köszöntője mellett kiemelte a régiós innovációk 

fontosságát a válság ideje alatt. 

 

A résztvevőknek lehetősége volt meghallgatni Máire Geoghegan-Quinn, EU Kutatási és 

Innovációs Biztost, akinek beszédét élőben közvetítettek a rendezvény alatt. A 

rendezvényen résztvevők egymás között megvitatták a jelölt szakmai álláspontját. 
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NYDOP gazdaságfejlesztési prioritás aktualitásai 

A tervek szerint márciusban megjelennek a telephely-fejlesztési és ipartelepítési pályázati 

kiírások a regionális operatív programokban. A pontos feltételeket a pályázati kiírás 

tartalmazza majd, a jelenlegi elképzelések szerint az idén a telephely-fejlesztési pályázatra 

2,5 milliárd forintot, ipartelepítés pályázatra pedig 1 milliárd forintot  különítenek el a 

régióban. A kiírásra kerülő pályázatok társadalmi egyeztetése két hete fejeződött be, jelenleg 

a beérkezett módosítási javaslatok vizsgálata, lehetőség szerinti beépítése zajlik a végleges 

kiírás szövegébe. A végleges kiírások a www.nfu.hu honlapon lesznek elérhetőek, a régió 

specifikus kérdésekben pedig az NYDRFÜ részéről Varga Gábort kereshetik az érdeklődők. 

Várhatóan március végén információs napokat tart a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynökség minden megyeszékhelyen, melynek részleteit a megyei napilapokból és a 

www.westpa.hu honlapon tudhatják meg a pályázni szándékozók.   

Bővebb információ: 

Varga Gábor, pályázati menedzser 

Tel: +36 92 598-026 

E-mail: gabor.varga@westpa.hu 

 

 

 

http://www.nfu.hu/
http://www.westpa.hu/
mailto:gabor.varga@westpa.hu
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Kockázati és Magántőke Fórum: 

„A tőke házhoz jön” akció keretében 

 

                                       

 

Az ITD Hungary (www.itd.hu) és a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület 

(www.hvca.hu) 2010-től Kockázati és Magántőke Fórumot indít  „A tőke házhoz jön” akció 

keretében, melynek célja a hazai és nemzetközi kockázati és magántőke perspektivikus üzleti 

projektekbe történő bevonása, a kis és középvállalatok részére újfajta tőkebevonási 

lehetőség elősegítése, különös hangsúlyt fektetve a vidékre és a régiókra.  

A Fórum keretében a tagok évente 3 – 4 hazai regionális és 2 – 3 nemzetközi rendezvényen 

találkozhatnak a kockázati és magántőke piac szereplőivel, megismerkedhetnek az ilyen 

típusú tőkebevonáshoz szükséges feltételekkel, közvetlen tárgyalásokat folytathatnak 

potenciális befektetőkkel, ill. bemutatkozhatnak a kockázati és magántőke nemzetközi 

központjaiban. 

A Fórumba e tőkepiac klasszikus szereplői mellett elsősorban – de nem kizárólag - olyan 

cégek, vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek: 

 5 évnél fiatalabb cégek, vállalkozások 

 újfajta, innovatív megoldású termékkel, szolgáltatással rendelkeznek és ezek 

nemzetközi piaci bevezetését tervezik 

 működésük kellően transzparens 

 jövőbeli üzleti stratégiájuk és tervük kellően megalapozott 

 cégüket, projektjüket jól tudják prezentálni 

 üzleti sikerükhöz tőkére van szükségük kisebbségi vagy többségi tőkéstárs 

bevonásával    

A Fórumba történő regisztráció  2010 júniusáig ingyenes, a regisztrációt követően a tagok 

automatikusan Meghívást kapnak a Fórum összes rendezvényére, ezenkívül az ITD Hungary 

és a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület kockázati tőke témájú nyilvános 

http://www.itd.hu/
http://www.hvca.hu/
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konferenciáira, befektetői és üzletember találkozóira (a rendezvények leghamarabb 2010 

márciusában kezdődnek). 

Regisztrálni a hedi.szalay@itd.hu e-mail címen lehet 2010.01.15-től kezdődően folyamatosan 

a vállalkozás/ vállalkozó  neve, honlapja, e-mail címe és a kapcsolattartó neve, beosztása, e-

mail címe és telefonszáma megadásával (a regisztráció után a folyamatos kapcsolattartás a 

megadott e-mail címeken keresztül történik). A jelentkezés a visszaigazolással válik 

érvényessé. Esetleges kérdésekkel kapcsolatban a (1) 473-8209 (Mészáros Kálmán) és a (1) 

 472-8165 (Szalay Hédi) telefonszámon állunk rendelkezésükre.   

 

Külgazdasági Roadshow 

„Piacra jutási lehetőségek, üzleti kapcsolatok Spanyolországban, 

Portugáliában és Franciaországban” címmel 

    

Nyugat-Dunántúli  Regionális Képviselet 

8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7. 
Telefon:  92/510-995      Fax:  92/510-996  

E-mail: itdzala@itd.hu 

  Internet:  www.itd.hu  

 
Mi segítünk a válságban is! 

Érdekli, mi a külföldi versenyképesség titka? 

Szeretne Spanyolországba, Portugáliába vagy Franciaországba exportálni? 

Úgy érzi, egy új, külföldi partner sokat lendíthetne az üzleten? 

Izgalmasnak tartja a spanyol, a portugál vagy a francia piacot, de úgy gondolja, nem 

ismeri eléggé az országot? 

Az ITD Hungary most segít Önnek! 

Az ITD Hungary Zrt. a regionális irodák együttműködésével 2010. március 22 és 24. 

között Magyarország több városában 

mailto:hedi.szalay@itd.hu
mailto:itdzala@itd.hu
http://www.itd.hu/
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„Piacra jutási lehetőségek, üzleti kapcsolatok Spanyolországban, Portugáliában 

és Franciaországban” 

címmel gazdasági fórumot rendez. 

A fórum előadói az ITD Hungary madridi, lisszaboni és lyoni Külgazdasági Szakdiplomatái 

első kézből tájékoztatják Önt tapasztalataikról, az érintett országok sajátos vonásairól. Az 

időszerű üzleti lehetőségek, gazdasági, befektetési, kereskedelmi aktualitások mellett olyan 

praktikus, közvetlenül hasznosítható tanácsokat, tippeket is adnak Önnek, melyek 

nélkülözhetetlenek a külföldi sikerekhez. 

 
A rendezvényre tisztelettel meghívjuk. 

Időpont: 2010. március 22. (hétfő) 09.00 óra 

Helyszín: Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. sz. 
(Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozói klub) 

További helyszínek és időpontok: 

Helyszín: 2010. március 22.,  hétfő 15 óra – Kaposvár 

Jelentkezés: fax: 06 82/319-535, itdkapos@itd.hu 

Helyszín: 2010. március 23., kedd 9 óra – Pécs 

Jelentkezés: fax: 06 72/516-108, itdpecs@itd.hu 

Helyszín: 2010. március 23., kedd 15 óra – Szekszárd 

Jelentkezés: fax: 06 74/512-523, itdszekszard@itd.hu  

Helyszín: 2010. március 24., szerda 9 óra – Kecskemét  

Jelentkezés: fax: 06 62/540-953, itdszeged@itd.hu 

Helyszín: 2010. március24., szerda 15 óra – Szeged 

Jelentkezés: fax: 06 62/540-953, itdszeged@itd.hu 

A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de az ITD Hungary honlapján 

(www.itd.hu) történő online cégregisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz az 1/472-

8155 telefonszámon kérhet segítséget. Jelentkezésüket csak ezen cégregisztráció 

megtörténtével tudjuk elfogadni. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát a jelentkezési lap kitöltésével faxon, illetve e-

mailben 2010. március 17-ig szíveskedjen jelezni annak a helyszínnek az 

elérhetőségein, ahol részt kíván venni a rendezvényen. 

mailto:itdkapos@itd.hu
mailto:itdpecs@itd.hu
mailto:itdszekszard@itd.hu
mailto:itdszeged@itd.hu
mailto:itdszeged@itd.hu
http://www.itd.hu/
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Kvalikon - 2010. március – áprilisi képzések 

 

Szeretnénk tájékoztatni kedves Partnereinket, hogy 2010. március - április hónapban az 

alábbi képzések és programok indulnak a Kvalikon Kft. szervezésében. A képzés nevére 

kattintva letöltheti honlapunkról a képzés részletes ismertetőjét. 

 

LEAN FÓRUM VERSENYKÉPESSÉGI KONFERENCIA – 2010. Április 8-9. >> 

 

http://www.kvalikon.hu/
http://www.kvalikon.hu/treningek/lean_forum_2010.php
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- Folyamatmenedzsment képzés 

- Projektmenedzsment képzés 

- Six Sigma képzés 

 

LEAN MASTER PROGRAM keretében: 

- LEAN TRÉNER képzés 

- LEAN MENEDZSMENT képzés 

- Lean Maintenance - TPM képzés 

- VALUE STREAM MENEDZSMENT képzés 

- LEAN A LOGISZTIKÁBAN képzés 

- LEAN OFFICE képzés 

- KAIZEN MENEDZSER képzés 

 

Külön felhívjuk a figyelmet egy 4 napos intenzív, a General Motors Powertrain Kft-nél 

kihelyezett gyakorlati TPM workshop-ra. Időpont: 2010. április 15-16, 22-23. 

Kvalikon tréningkalendárium.>> 

TPM workshop meghívó. >> 

Jelentkezési lap. >> 

EU FP Akadémia 

A hazai megszorítások idején keressen EU támogatást K+F tevékenységének 

finanszírozására.  

EU FP AKADÉMIA Tréningsorozat az EU 7. Kutatási Keretprogramja által kínált lehetőségek 

kihasználására.  

A TéT Alapítvány, mint a nemzetközi K+F projektek elismert szakértője tréningsorozatot indít 

annak érdekében, hogy minél több magyar pályázó nyerjen támogatást az Európai Unió 7. 

Kutatási Keretprogramjában (FP7). 

Az EU FP Akadémia 2010 tavaszi szemeszterében 8 modul keretében ismerkedhet meg a 

Keretprogram különböző programjaival és szabályaival. 

Bővebb információ és regisztráció a TéT Alapítvány honlapján. 

http://www.kvalikon.hu/trening/folyamatmenedzsment.php
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=projekt_menedzsment&cim=Projektmenedzsment%20k%E9pz%E9s
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=six_sigma&cim=Six%20Sigma%20tr%E9ning
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=lean_trener
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=lean_menedzsment&cim=LEAN%20menedzsment%20k%E9pz%E9s
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=lean_maintenance
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=value_stream_management&cim=Value%20Stream%20Menedzsment
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=supplychain&cim=Supply%20Chain%20Management
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=lean_office&cim=Lean%20Office%20tr%E9ning
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=kaizen_menedzser&cim=Kaizen%20menedzser%20k%E9pz%E9s
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=tpm_workshop
http://www.kvalikon.hu/kalendarium2010.html
http://www.autocluster.hu/ikreator/acl/cms_pub/file_00003646/KAIZEN_Workshop_Autoliv.pdf
http://www.kvalikon.hu/letolt/Jelentkezesi_lap.doc
http://www.tetalap.hu/images/stories/Kepzesek_tanfolyamok/FP%20akad%C3%A9mia%202010%20tavasz%20programok.pdf
http://www.tetalap.hu/
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Meghívó 

Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs és Találmányi Kiállításon való 

részvételre 

 

 

Az UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt a Nyugat-Dunántúli Regionális 

Innovációs és Találmányi Kiállításra. 

 

A kiállításon Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék területén székhellyel rendelkező 

kutatást-fejlesztést folytató vállalkozások, innovátorok, egyéni feltalálók, kutatók, oktatók és 

diákok mutatják be az általuk, az elmúlt években kifejlesztett innovatív termékeket, 

szolgáltatásokat, találmányokat valamint az általuk elért kutatási eredményeket.  

 

 

A kiállításon való részvétel ingyenes.  

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, E-épület, Laborfolyosók 

Időpont: 2010. április 16, péntek 9-16 óráig 

 

 

További Információ: 

 

UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft.  

Tel.: 70/3300 439 

email: tahinj@sze.hu  

web: www.univgyor.hu  

 
 

  
 

mailto:tahinj@sze.hu
http://www.univgyor.hu/
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Európai Uniós fejlesztések a Széchenyi István Egyetemen 

 

 

 

 

Tudásmenedzsment Központ kezdte meg működését a Széchenyi István Egyetemen. Az 

új szervezet megnevezésében az az üzenet kerül kifejezésre, hogy a szellemi műhelyekben 

felhalmozódó tudás nagyobb értéket hordoz, ha előre megtervezett hasznosítási koncepció 

és szakmai támogatás kapcsolódik hozzá. A tudás rendszerezése és marketingje áll a 

szervezet tevékenységeinek középpontjában, amelyhez elengedhetetlen számos új 

szolgáltatás kifejlesztése és működtetése. 

Az egyik legfontosabb ilyen szolgáltatás az egyetem tudástérképének elkészítése és 

karbantartása, amely hiteles és részletes információt nyújt a hallgatóknak, az oktatóknak, az 

együttműködő szervezeteknek és az intézmény valamennyi partnerének a SZIE-Győr 

tudásvagyonáról, s annak alkalmazhatóságáról. 

Ez a tevékenység már el is kezdődött. Az egyetem valamennyi tanszéke elkészítette 

kompetenciáinak listáját, s az adatokból a Tudásmenedzsment Központ munkatársai a 

tanszékekkel egyeztetve elkészítik az intézmény kutatási katalógusát. Ez a 

marketingkiadvány az egyetem partnereihez fog eljutni, emellett hozzáférhető lesz a 

http://tamop421.sze.hu projekt honlapon is. 

Folyamatban van az egyetem éves kutatás-fejlesztési (K+F) jelentésének 

összeállítása, amely a SZIE-Győr tudományos jellemzőiről és eredményeiről ad átfogó képet. 

Ezt követi a tanszékek előző években végrehajtott kutatási projektjeiről szóló beszámolók 

gyűjtése és összefoglalása, az elmúlt időszakban megjelent könyvek bemutatása, és a 

közelmúltban tartott konferenciák anyagainak rendszerezése. 

2010. február 10-én, szerdán kora délután került sor az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

Társadalmi Megújulás Operatív Programjának (TÁMOP) 4.2.1. konstrukciója keretében 

megvalósuló egyetemfejlesztési projekt nyitórendezvényére, ahol Szekeres Tamás, az 

egyetem rektora, Borkai Zsolt polgármester és Prof. dr. Rechnitzer János rektor-helyettes 

köszöntőjét követően Dőry Tibor igazgató mutatta be a Tudásmenedzsment Központ céljait 

és tervezett tevékenységét. A program zárásaként avatták fel a kampuszon található 

http://tamop421.sze.hu/
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kollégium K3-as épületének földszintjén működő Innovációs Irodát, ahol a központ 

munkatársai várják az innovatív törekvésű hallgatók, oktatók, vállalkozások, szervezetek és 

magánszemélyek jelentkezését. 

Az érdeklődők segítséget kaphatnak fejlesztési elképzeléseik értékeléséhez, 

továbbfejlesztéséhez, megvalósításához, ezen kívül mentorálással, szakmai 

tanácsadással, piacelemzés, üzleti terv és kutatási-innovációs pályázatok 

elkészítésében való közreműködéssel támogatják a szakértők a hozzájuk fordulókat, 

technológia-transzfert és spin-off vállalkozások alapítását tervező szakembereket. A működés 

megkezdése óta már több oktató és hallgató kereste fel az irodát, megkezdődtek az első 

együttműködések.  

Önt is várjuk az Innovációs Irodában! 

A Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központja tudományos előadás 

sorozatot szervez az Universitas-Győr Nonprofit Kft. közreműködésével Tudomány 

Győrben Mindenkinek címmel.  

A rendezvénysorozat elemei közül kettő – a „Széchenyi Tudományos Est” és a „jUNIor 

Egyetem” – a TÁMOP 4.2.3-08/1-2008-0011 projekt támogatásával valósul meg. 

Mindkét előadássorozat célja az egyetem tudományos eredményeinek népszerűsítése.  

A rendezvények egységes arculatot hordoznak, célcsoportjuk azonban elválik egymástól. A 

„jUNIor Egyetem” előadásaira elsősorban a középiskolás diákokat, míg a „Széchenyi 

Tudományos Est” alkalmaira az egyetem társadalmi, gazdasági partnereit, oktatóit, 

kutatóit, hallgatóit várjuk.  

Előadóink, akik a Széchenyi István Egyetem oktatói, közérthetően és a célcsoportok számára 

élvezhetően mutatnak be egy-egy tudományos témát, kiemelt kutatási eredményt. 

Törekvésünk találkozott két győri szervezet, a Kisalföld napilapot kiadó Lapcom Kft. és a 

Nyugat-magyarországi Egyetem győri Apáczai Csere János Kara szándékával – az ő 

közreműködésükkel, projektünkhöz kapcsolódva kerül megrendezésre hasonló tematikával és 

azonos arculati elemek felhasználásával a Nyugdíjas Egyetem előadássorozata. 

Így valamennyi korosztály tagjai a kifejezetten nekik szóló tudományos előadások által 

bővíthetik ismereteiket. 

Az első szemeszter programfüzete a http://tamop423.sze.hu/ honlapról letölthető. 

Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel várunk.  

Dőry Tibor, SZE Tudásmenedzsment Központ igazgatója 

http://tamop423.sze.hu/
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Bemutatkozik a Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter 

 

A Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter, melynek tagvállalatai győri és Győr 

környéki fémipari megmunkálással foglalkozó kis- és középvállalkozások, melyek 

az egyedi alkatrészgyártástól kezdve, a kis és közepes sorozatgyártáson át, a 

nagyszériás alkatrészgyártásig terjedő tevékenységi körrel rendelkeznek. 

A klaszter több győri és mosonmagyaróvári középiskolával közösen próbálja a vasipari 

szakmák presztízsét régiónkban újra visszaállítani. A közösen képviselt szakmák, gépi 

fogácsoló, szerszámkészítő, CAD-CAM informatikus és CNC forgácsoló. 

A klaszter, a tagvállalatok piaci együttműködésén túl, a szakképzés fejlesztésében négy fő 

területre fókuszál: 

1. Az elméleti oktatási anyagot a szakképző iskolákkal együttműködve, a jelenkor 

technológiai követelményeinek figyelembevételével szeretnék továbbfejleszteni. 

2. Tagvállalataiknál, korszerű körülmények között, lehetőséget biztosítani az összehangolt 

gyakorlati oktatásra. 

3. Részt vesznek a szakoktatók, szaktanárok, gyakorlati oktatók szakmai ismereteinek 

fejlesztésében, bekapcsolódva a "Képzés minőségének és tartalmának fejlesztése" 

TÁMOP 2.2.1 projektbe. 

4. További célkitűzésük, hogy a vállalkozásaikban keresett szakmákat, illetve a Nyugat- 

dunántúli Régióban előforduló hiányszakmákat népszerűsítsék és vonzóvá tegyék a 

pályaválasztás előtt álló tanulók körében. 

A pályára irányítás a pályaválasztási jelentkezési határidő miatt elsőbbséget élvezett, hiszen 

a klaszter szerette volna még a pályaválasztási időszakban a jelentkezési lapok beadása előtt 

elérni az éppen nyolcadikos tanulókat. A képzős iskolákkal, valamint az oktatási 

szervezetekkel az elmúlt hónapokban folytatott egyeztetések után, elkezdődhetett az a 
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rövidfilm forgatása, mely a klaszter által képviselt szakmákat teszi vonzóvá. A képeken a gépi 

forgácsoló, szerszámkészítő, CNC-forgácsoló, és CAD-CAM technológus szakmák jelennek 

meg. Megmutatjuk az utóbbi évtizedekben a  szakma jelentős változásait. Hiszen ma ezekkel 

a szakmákkal a kezünkben, a jármű és gépipar elengedhetetlen, a minőséget és profizmust 

magas fokon képviselő beszállítói láncolatba kapcsolódhatunk be.  

A képzések ma már korszerű műhelyekben, a számítógéppel vezérelt technológiát szem előtt 

tartva történik, a gyakorlati képzésekre pedig a tagvállalatok modern gépekkel felszerelt 

telephelyein folyik, ahol a jól teljesítő tanulók már a tanulmányi időszak alatt is kiemelt 

ösztöndíjban részesülhetnek. 

A bemutató képeket a Professióval kapcsolatban álló képző iskoláknál, illetve tagvállalatoknál 

forgatták, megjelenítve a szakmai képzésekben résztvevő, valamint már végzett, és a 

szakmában elhelyezkedett fiatalokat. 

A filmmel párhuzamosan, készült egy színes szórólap is, melyek segítségével a pályaválasztás 

előtt álló gyerekek szülei is bővebb tájékoztatást kaphatnak. Ezekkel az eszközökkel a 

klaszter az elmúlt hónapokban közel 50 általános iskolát és az ott tanuló 1800 pályaválasztás 

előtt álló tanulót szólított meg. 

A Professio Klaszter tagvállalatai: 

 Borsodi Műhely Kft. 

 CNC Rapid Kft. 

 IGM Robotrendszerek Kft. 

 Ipartechnika Menedzser Kft. 

 Met-Na Kft. 

 MNR Kft. 

 R-Tools Kft. 

 Tono-Invest Kft. 

 Trend-Form Kft. 

 Fazekas György egy. váll. 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával 

valósul meg. 
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A Sopron Régió Logisztikai Klaszter nevében tisztelettel meghívom Önt a „Regionális 

logisztikai megoldások - fejlesztések térnyerése napjainkban” címmel tartott 

konferenciánkra. Konferencia időpontja: 2010. március 18-19. Konferencia helye: Hotel 

Sopron, Sopron, Fövényverem u. 7. A konferencián való részvétel ingyenes. Kérjük, 

regisztrálni szíveskedjen a mellékelt jelentkezési lap visszajuttatásával.  
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PROGRAM 

 

2010. március 18. 

09.00-10.00 óráig: Regisztráció 

10.00-10.30 óráig: Elnöki köszöntő: Ács Sándor - SRLK elnöke 

10.30-11.10 óráig: Regionális fejlesztések, a fejlesztések támogatási lehetőségei a 

Nyugat-dunántúli Régióban: előadó: Balogh József - Regionális Fejlesztési Tanács 

elnöke, előadás nyelve: magyar 

11.10-11.50 óráig: Fejlesztési lehetőségek Burgenlandban, határon átnyúló osztrák-

magyar regionális együttműködés: előadó: WHR Mag. Georg Schachinger - RMB GmbH 

igazgató, előadás nyelve: német 

11.50-12.30 óráig: A régió fejlesztését szolgáló felnőttképzési rendszerek és 

módszerek: előadó: Peter Mayer - BFI Burgenland, előadás nyelve: német 

12.30-13.30 óráig: Ebédszünet 

13.30-14.10 óráig: A Nyugat-magyarországi Egyetem oktatási rendszere a változó 

világban: előadó: Prof. Dr. Takáts Péter - oktatási rektor helyettes, előadás nyelve: magyar 

14.10-15.00 óráig: A Széchenyi István Egyetem logisztikai szakemberképzési 

rendszere: előadó: Dr. Földesi Péter - egyetemi docens, tanszékvezető, előadás nyelve: 

magyar 

15.00-15.40 óráig: A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. regionális fejlesztési 

elképzelései: előadó: Nyírő József - projektvezető, előadás nyelve: magyar 

16.00 órától: A soproni borok világa – borkóstolóval: Bemutatkozik a Soproni 

Bormarketing Kht. 

Az előadások ideje alatt német tolmács biztosított. 

 

2010. március 19. 

09.00-9.40 óráig: Az ellátási lánc optimalizálása a változó világban – Optimising 

Supply Chain in a Variable World: előadó: Jacky Marolleau - regionális értékesítési 

igazgató Manhattan Associates, előadás nyelve: angol 

09.40-10.20 óráig: Regionális elosztó központ működtetésének tapasztalatai: 

előadó: Bernard Machovic - project igazgató, DHL ESC Szlovákia és Szél Attila - vezető 

tanácsadó, Boda & Partners, előadás nyelve: angol ill. magyar 
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10.20-11.00 óráig: Ipari ingatlanpiaci kilátások a régióban: előadó: Tarró Emília - ipari 

ingatlan tanács-adó, Cushman & Wakefield, előadás nyelve: magyar 

11.00-11.30 óráig: Merre tart a Sopron Régió Logisztikai Klaszter? előadó: Ács Sándor 

- SRLK elnök, előadás nyelve: magyar 

11.30-12.30 óráig Ebédszünet - Konferencia zárása 

Az előadás ideje alatt angol-német tolmács biztosított. 

A konferencián való részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezési lap 

kérhető az szliska@gysev.hu e-mail címen. 

Felvilágosítás kérhető:  

Horváth László, Boros Krisztina 

Tel.: +36-99/512-261 

Email: info@hotelsopron.hu 

 

 

 

mailto:szliska@gysev.hu
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REGIONET aktív  
az osztrák-magyar határtérség gazdaságának hálózati fejlesztéséért 

 

Az osztrák-magyar határ mentén fekvő 14 kistérség sorsának alakításában, életminőségének 

tartós fellendítésében kiemelkedő szerep hárul a kis- és középvállalkozásokra. E régiót a 

gazdaság meglévő szerkezete is alkalmassá teszi a határon átívelő gazdasági térség 

kialakítására. 

Három osztrák tartomány és Nyugat-Dunántúl két megyéje öleli fel azt a földrajzi térséget, 

melynek kiválasztott kistérségei a célok valóra válását segítő szervezetekkel – magyar 

oldalról a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvánnyal - együtt, 2008 őszén partneri szövetségre léptek egymással. A REGIONET aktív 

projekt cégére azóta egyre ismertebbé vált a határ mindkét oldalán, hiszen rendezvények 

sora reprezentálta a közel másfél év közös erőfeszítéseit, a kis- és középvállalkozások 

egymásra találásának, illetve hálózati innovatív kooperációjának kibontakoztatását.  

Dél-Alsó-Ausztria, Burgenland, Kelet-Stájerország, valamint Győr-Moson-Sopron és Vas 

megyék által alkotott projektrégióban a helyi gazdaság magja a városok és kistérségi 

központok körzetében koncentrálódik, s általában a mezőgazdálkodás, a turizmus, az 

építőipar, s a kézművesipar jelképezi a kisvállalkozói kör tevékenységét. Az elvégzett 

felmérések és elemzések szerint azonban a határ-mentiség, a kedvezőtlen közlekedési 

kapcsolatok, elérhetőség, s az alacsony népsűrűség szűkíti a térségben működő cégek piaci 

esélyeit, fejlesztési lehetőségeit. Márpedig e régió hosszú távú fejlődése kizárólag a 

határkörzetekre is jellemző kis-és középvállalatokra alapozva mehet végbe. Az új gazdasági 

dinamizmus ugyanis a határon átívelő kapcsolatok fellendítése nélkül nehezen indulna be. A 

REGIONET aktív projekt ezért a gazdaságfejlesztésért felelős szervezetek, és a gazdasági 

szövetségek közreműködésével igyekszik egymás helyi értékeit felfedező és hasznosító 

vállalati hálózatokat életre hívni. 

A magyar oldalon a Sopron-Fertőd, Kapuvár-Beledi, Kőszegi és a Csepregi kistérségek 

többcélú társulásai vállalták e modell kidolgozását, felállítását és hosszú távú működtetését, 

továbbépítését. Főképpen a kompetenciára, az innovációra és a marketingre alapoznak, s az 

intézményesített együttműködés pilléreire építenek. 
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Így a tervezett öt modulnak köszönhetően már kialakult a projektmenedzsment, elkezdődött 

a határon átnyúló modell praktikus formába öntése. Épül a kistérségi vállalkozások hálózata, 

amely később a határon átívelő kereteket fog ölteni. Végül a tudásmenedzsment révén e 

tanulási gyakorlat értékelése és fenntarthatóságának garantálása történik meg 2012. 

december végéig. 

A régiós gazdasági partnerség a vállalkozások számára számtalan előnyt hordoz. A projekt a 

közös tevékenységeket térségi és országon túli viszonylatokban egyaránt támogatja, 

miközben a folyamatban tartós prosperálást ígérő belső és külső üzleti összeköttetések 

jöhetnek létre. Sőt a rendezvények, s a tapasztalatcsere látogatások az aktuális információk 

bőséges áradatát ugyancsak biztosítják az érdeklődők számára. A vállalkozók aktívabbá 

válásának motiválása, valamint a gazdasági környezet optimálisabbá alakítása stabilabbá, 

jövedelmezőbbé, attraktívabbá, s a kutatás-fejlesztés iránt nyitottabbá teheti a gazdasági 

egységeket. A hálózati összekapcsolódás minden kis- és középvállalkozás javát szolgálja, 

tehát érdemes mielőbb csatlakozni! 

Jó irányban halad a projekt, hiszen a térségbeli vállalkozók motiváltsága már felfedezhető, s 

az ösztönző eszközök a partnerszervezeteket saját környezetükben az első lépések 

megtételére sarkallták. Így kibontakozni látszanak a leendő gazdasági platformok. 

További információ a projektről német és magyar nyelven: www.regionet-aktiv.eu 

Kapcsolattartók partnerenként: 

Sopron – Fertőd Kistérség Többcélú Társulás 

Dr. Bihari István, kisterseg@kisterseg.sopron.hu 

Kapuvár – Beledi Kistérség Többcélú 

Társulása 

Garab Gergely, kisterseg@kapuvar.hu 

Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi 

Társulás 

Molnár Zoltán, csepreg-buk.tkt@pr.hu 

 

Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú 

Kistérségi Társulása 

Kaposiné Dr. Reményi Viola, 

kozbeszerzes@koszegikisterseg.hu 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Kiss Sándor vmkik@vmkik.hu 

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

Dr. Iváncsics János, ivancsics@kva.hu 

 

 

 

 

http://www.regionet-aktiv.eu/
mailto:kisterseg@kisterseg.sopron.hu
mailto:kisterseg@kapuvar.hu
mailto:csepreg-buk.tkt@pr.hu
mailto:kozbeszerzes@koszegikisterseg.hu
mailto:vmkik@vmkik.hu
mailto:ivancsics@kva.hu
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III. Könyv- és kiadványajánló 

 

Fenntarthatósági Füzetek a jövőért 

Hiánypótló oktatási segédanyaggal jelentkezik a CG & Partners Kft. 

Az ökolábnyom számítással foglalkozik, és többek között London ökológiai 

lábnyom számításának lépéseit is bemutatja a CG & Partners Kutató és 

Tanácsadó Kft. „Fenntarthatósági Füzetek” sorozatának első száma.  A hiánypótló 

oktatási segédanyagot a kutatással foglalkozó győri cég térítésmentesen tette 

hozzáférhetővé a fenntarthatóság iránt érdeklődők számára: a tanulmány a cég 

honlapjára feltöltött (www.cgpartners.hu) publikációk között bárki számára 

elérhető. 

A Fenntarthatósági Füzetek piaci forgalomba nem kerülnek, jövedelemszerző célt nem 

szolgálnak, azokat a CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. a fenntarthatóság és az oktatás 

iránti elkötelezettségből készíti el – tudtuk meg Dr. Szigeti Cecíliától, a CG & Partners 

ügyvezetőjétől. A győri Széchenyi István Egyetemen környezet gazdaságtant tanító 

cégvezető szerint a nagyközönség számára a legfrissebb kutatási eredmények csak ritkán 

állnak rendelkezésre, ezért vállalkoztak arra, hogy a szakmai irodalomból jelenleg hiányzó 

témákról rövid összegzéseket, Fenntarthatósági Füzeteket készítsenek.  

A CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft elkötelezett híve a hallgatók fenntarthatóságra 

nevelésének, ezért készítette el a kiadványsorozatot. A Fenntarthatósági Füzetek célja, hogy 

a fenntarthatósággal foglalkozó hallgatók és más érdeklődő olvasók a fenntarthatóság 

kutatásának fontosabb eredményeit megismerhessék, hivatkozások alapján 

hozzáférhessenek az eredeti anyagokhoz, saját kutatásaikhoz, szakdolgozatukhoz jó 

kiindulópontot találjanak, s olyan megközelítésekkel találkozzanak, amelyek további 

gondolkodásra ösztönözik őket. 

A kiadványsorozat első része az ökológiai lábnyom számítás gyakorlatából mutat be 

fontosabb lépéseket egy szervezet a Best Foot Forward (BFF) néhány tanulmányán keresztül, 

valamint összefoglalja a „Personal Stepwise” módszerét és bemutatja London ökológiai 

lábnyom számításának lépéseit is. 

A CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft számos fenntarthatósággal kapcsolatos kutatást 

vezetett, legutóbb, 2009 decemberében felmérést indított a legnépszerűbb alternatív mutató, 

http://www.cgpartners.hu/
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az ökológiai lábnyom ismertségéről. A vállalat stratégiai partnerként folyamatosan 

közreműködik a Nemzetközi Lean Sigma Szövetség kutatásaiban az ökológiai lábnyom 

csökkentésétől egészen a pénzügyi elemzésekig, 2009 nyarán pedig egyedülálló 

kezdeményezésként elkészítette két mikro vállalkozás, a győri Goodwill PR és Kommunikációs 

Ügynökség és a budapesti SKC Consulting Kft. fenntarthatósági jelentését. Mindkét jelentést 

eredményesen szerepelt a Deloitte Magyarország Közép-európai Környezeti Jelentés 

pályázatán, népszerű nevén a Zöld Béka Díjon, a szervezők a pályaműveket oklevéllel 

honorálták. Ez az eredmény is bizonyítja azt, amit a CG & Partners a két kkv jelentésének 

elkészítésével bizonyítani akart, történetesen az, hogy a fenntarthatóság és annak 

szellemében végzett működés nem csak a multik és a nagyvállalatok kiváltsága. 

Időközben „Nem-pénzügyi jelentések kiadásának trendjei” címmel megjelent a CG & Partners 

Kft. második Fenntarthatósági Füzete, amely a vállalatok által kiadott nem pénzügyi 

jelentéseket vizsgálja világszerte. A vizsgálat három szervezet, a Global Reporting Initiative 

nevű multistakeholder kezdeményezés, a Corporate Register, valamint a magyarországi 

KÖVET Egyesület a Fenntartható Fejlődésért által összegyűjtött nem-pénzügyi jelentések 

adatain alapul. A Füzet részletesen bemutatja a világban megfigyelhető trendeket, egyaránt 

kiemelve a fenntarthatósági jelentések kiadásában élenjáró és a még csak most „ébredező” 

szektorokat. A Fenntarthatósági Füzetek második kiadványa is elérhető és ingyenesen 

letölthető a győri kutató cég honlapján (www.cgpartners.hu) a Publikációk menü 

Fenntarthatósági Füzetek almenüpontja alatt. 

Jó gyakorlatok a regionális innováció területén 

Egy kiadvány megjelenése „best practice” témában mindig örömteli, hiszen ez azt jelezi, 

vannak olyan legjobb gyakorlatok, amelyek adott területen bemutatásra érdemesek. Az 

innovációs folyamat sok buktatót rejt, az út rögös és sokszor kiszámíthatatlan. Befektetést 

igénylő folyamatról van szó – és nem is csak anyagiakról, hiszen azok pályázatokból 

finanszírozhatók – sok időre, türelemre és együttműködésre van szükség a sikerhez. Mégis, 

akinek sikerül, az valódi versenyelőnyre tud szert tenni. Ahogy ez a kiadványban 

szereplőknek is sikerült. A kiadvány célja, hogy bemutassa ezeket a jó példákat, és ez által 

motiváló olvasnivaló legyen az innovációt tervezők széles köre számára. 

A kiadvány letölthető és megtekinthető az alábbi linken: 

http://www.innoter.hu/webimages/J___gyakorlatok_a_region__lis_innov__ci___ter__let__n.pdf  

http://www.cgpartners.hu/
http://www.innoter.hu/webimages/J___gyakorlatok_a_region__lis_innov__ci___ter__let__n.pdf
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IV. Pályázati Figyelő 

Aktuális hazai és UMFT keretében hirdetett pályázati felhívások 

Hivatkozási szám Kiíró/KSZ Téma Beadási 

Határidő 

Keretösszeg Bővebb információ 

Kétoldalú TéT 
együttműködés 
2008-1010 

NKTH/Tét 
Alapítvány 

Kutatás-fejlesztési projektek 
kutatócseréjének kiegészítő támogatása 

Folyamatos 80 M Ft/év http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-
eredmenyek/felhivasok/ketoldalu-tet-080519-
1 

INNOCSEKK PLUSZ NKTH/NYDRFÜ KKV-k innovációs kezdeményezéseinek és az 
innovációs szolgáltatások ösztönzése, 
tudásközpontos és KKV-k közötti 
tudástranszfer előmozdítása  

2011.06.30. 12 000 M Ft 
(évente 4 000 
M Ft) 

http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-
eredmenyek/felhivasok/innocsekk-
plusz/innocsekk-plusz 
 

MECENATÚRA NKTH/MAG Zrt. A technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés 
társadalmi feltételeinek javítására 

2010.10.31.  4 000 M FT http://www.nkth.gov.hu/mecenatura-080519 

EUKONZ_07 

 

NKTH/MAG Zrt. Konzorciumépítő pályázat  

 

2010.12.31  

 

500 M Ft http://www.nkth.gov.hu/ 
main.php?folderID=4571&object 
ID=5017811   

Bonus-HU_08 NKTH/MAG Zrt. 7. keretprogram keretében támogatott 
kutatás-fejlesztési projektek kiegészítő 
pénzügyi támogatása 

2013. 12. 31-ig 
folyamatos 

600 M Ft 
(2008. évi 
keret) 

http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-
eredmenyek/felhivasok/bonus-hu/bonus-hu-
program 

HUMAN-MB08 NKTH/OTKA 
Iroda 

Mobilitás pályázat – kutatói karrier 
előmozdítása 

2010. 10. 01-ig 
folyamatos 

3 000 M Ft http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-
eredmenyek/felhivasok/mobilitas/mobilitas-
palyazat-human 

GOP-2009-1.1.1 NFÜ/MAG Zrt. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység 
támogatása 

2010. 03. 29. 14850 M Ft http://www.nfu.hu/doc/4 

GOP-2009-1.1.2 NFÜ/MAG Zrt. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése Felfüggesztve 
2010. 05. 30-ig 

1 980 M Ft http://www.nfu.hu/doc/4 

GOP-2009-1.2.1 NFÜ-MAG Zrt. Akkreditált innovációs klaszterek támogatása Felfüggesztve 
2010. 05. 30-ig 

12 500 M Ft http://www.nfu.hu/doc/4 

GOP-2009-1.2.2 NFÜ-MAG Zrt. Innovációs és technológiai parkok Felfüggesztve 8 900 M Ft http://www.nfu.hu/doc/4 

http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/ketoldalu-tet-080519-1
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/ketoldalu-tet-080519-1
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/ketoldalu-tet-080519-1
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/innocsekk-plusz/innocsekk-plusz
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/innocsekk-plusz/innocsekk-plusz
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/innocsekk-plusz/innocsekk-plusz
http://www.nkth.gov.hu/mecenatura-080519
http://www/
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/bonus-hu/bonus-hu-program
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/bonus-hu/bonus-hu-program
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/bonus-hu/bonus-hu-program
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/mobilitas/mobilitas-palyazat-human
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/mobilitas/mobilitas-palyazat-human
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/mobilitas/mobilitas-palyazat-human
http://www.nfu.hu/doc/4
http://www.nfu.hu/doc/4
http://www.nfu.hu/doc/4
http://www.nfu.hu/doc/4
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29. 

Aktuális hazai és UMFT keretében hirdetett pályázati felhívások 
támogatása 2010. 05. 30-ig 

GOP-2009-2.1.3 NFÜ/MAG Zrt. Magas foglalkoztatási hatású projektek 

komplex támogatása 

Felfüggesztve 

2010. 05. 30-ig 

15 839 M Ft http://www.nfu.hu/doc/4 

 

GOP-2008-1.3.1/A NFÜ/MAG Zrt. Vállalati innováció támogatása 2010. 03. 19. 8 000 M Ft http://www.nfu.hu/doc/4 
 

GOP-2008-1.3.1./B NFÜ/MAG Zrt. Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának 
támogatása 

2010. 08. 30. 2 000 M Ft http://www.nfu.hu/doc/4 
 

GOP-2009-1.3.2 NFÜ/MAG Zrt. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás 
erősítése 

Felfüggesztve 
2010. 05. 30-ig 

5 000 M Ft http://www.nfu.hu/doc/4 

GOP-2009-2.2.1 NFÜ/MAG Zrt. Vállalati folyamatmenedzsment és 
elektronikus kereskedelem támogatása 

2010. 12. 31. 4 450 M Ft http://www.nfu.hu/doc/4 
 

GOP-2009-2.2.3 NFÜ/MAG Zrt. Vállalati folyamatmenedzsment és 
elektronikus kereskedelem komplex 
támogatása 

Felfüggesztve 
2010. 05. 30-ig 

3 460 M Ft http://www.nfu.hu/doc/4 
 

GOP-2009-2.1.1/A NFÜ/MAG Zrt. Mikro- és kisvállalkozások technológiai 
fejlesztése 

Felfüggesztve 
Várható 
megjelenés 
(2010.03.29.) 

10 000 M Ft http://www.nfu.hu/ismet_elerhetove_valik_a_
kis_es_kozepvallalkozasok_legnepszerubb_uni
os_palyazata1 
 

GOP-2009-3.2.1 NFÜ/MAG Zrt. Logisztikai központok és szolgáltatások 
fejlesztése 

Felfüggesztve 
2010. 05. 30-ig 

9 899 M Ft http://www.nfu.hu/doc/4 

NYDOP-2009- 
1.3.1/A, B és C 

NFÜ/NYDRFÜ Az ületi infrastruktúra és a befektetői 
környezet fejlesztése- ipari 
parkok, iparterületek és inkubátorházak 
támogatása 

2010. 04. 12. 1 120 M Ft 
1 120 M Ft 
1 290 M Ft 

http://www.nfu.hu/doc/6 
gabor.varga@westpa.hu 

.    

Várható hazai és UMFT keretében hirdetett pályázati felhívások 
Hivatkozási szám Kiíró/KSZ Téma Beadási határidő Keretösszeg Bővebb információ 
NYDOP 1.1.1/A NFÜ/NYDRFÜ Regionális kulcságazatok és vállalati 

együttműködési hálózatok fejlesztése 
Várható megjelenés: 
2010. március közepe 

600 M Ft gabor.varga@westpa.hu 
 

NYDOP 1.1.1/B NFÜ/NYDRFÜ Regionális képzési, foglalkoztatási Várható megjelenés 200 M Ft gabor.varga@westpa.hu 

http://www.nfu.hu/doc/4
http://www.nfu.hu/doc/4
http://www.nfu.hu/doc/4
http://www.nfu.hu/doc/4
http://www.nfu.hu/doc/4
http://www.nfu.hu/doc/4
http://www.nfu.hu/doc/4
http://www.nfu.hu/doc/6
mailto:gabor.varga@westpa.hu
mailto:gabor.varga@westpa.hu
mailto:gabor.varga@westpa.hu


2010/1. szám 

 
 

NYDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.  

PGK – Pannon Gazdasági Kezdeményezés 

 

 

 

www.pgk.hu 

 

30. 

Várható hazai és UMFT keretében hirdetett pályázati felhívások 
hálózati együttműködések fejlesztése 2010. március 

NYDOP 1.3.1/D NFÜ/NYDRFÜ Telephelyfejlesztés II. Várható megjelenés 

2010. március közepe 

2 560 M Ft gabor.varga@westpa.hu 

NYDOP 1.3.1/E NFÜ/NYDOP Egyedi Regionális Ipartelepítés II Várható megjelenés 
2010. március közepe 

1 000 M Ft gabor.varga@westpa.hu 

NYDOP 1.3.1/F NFÜ/NYDRFÜ Regionális Tőkebefektetési Alap Várható megjelenés 
2010. március 

2 000 M Ft gabor.varga@westpa.hu 

TECH_2_09 
Nemzeti Technológia 
Program – Stratégiai 
kutatások 
támogatása 

NKTH Élettudomány, biotechnológia és 
gyógyszerkutatás; 
Versenyképes ipar; 
Versenyképes agrárium és 
élelmiszeripar; 
Élhető, fenntartható környezet; 
Védelmi és biztonsági kutatások; 

n.a. 9 000 M Ft http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-
eredmenyek/felhivasok/tech-2-09/tech-2-09-
091218 

GOP 2.1.1./B NFÜ/MAG Zrt. Komplex vállalati technológia fejlesztés 
KKV-k részére 

Várható megjelenés 
2010. március 

10 Mrd Ft http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend  

GOP 2.1.1./C NFÜ/MAG Zrt. Komplex vállalati technológia fejlesztés Várható megjelenés 
2010. március 

8 Mrd Ft http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend 

GOP 2.1.2. NFÜ/MAG Zrt. Komplex beruházások támogatása a 
leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben 

Várható megjelenés 
2010. március 

10 Mrd Ft http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend 

GOP 1.2.1. NFÜ/MAG Zrt. Pólusinnovációs klaszterek közös 
projektjeinek támogatása 

Várható megjelenés 
2010. május 

2 Mrd Ft http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend 

GOP 1.3.1. NFÜ/MAG Zrt. Vállalati innováció ösztönzése Várható megjelenés 
2010. május 

4 Mrd Ft http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend 

GOP 3.4.1. NFÜ/MAG Zrt. SaaS központok támogatása Várható megjelenés 
2010. május 

1 Mrd Ft http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend  

Kutatás-fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe 2009-2010 letölthető: 
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/egyeb-forrasok/kutatas-fejlesztesi-091001 

 

mailto:gabor.varga@westpa.hu
mailto:gabor.varga@westpa.hu
mailto:Gabor.varga@westpa.hu
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/tech-2-09/tech-2-09-091218
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/tech-2-09/tech-2-09-091218
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/tech-2-09/tech-2-09-091218
http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend
http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend
http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend
http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend
http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend
http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/egyeb-forrasok/kutatas-fejlesztesi-091001
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31. 

 
Aktuális nemzetközi pályázati felhívások 

Hivatkozási szám Kiíró/KSZ Téma Beadási Határidő Keretösszeg Bővebb információ 

CORNET 9th  Nemzetközi kollektív kutatási projektek 
támogatása 

2010. 03. 31.  http://www.cornet-
era.net/introduction_9th_call.html 

COST – European 
cooperation in 
science and 
technology 

 tudástranszfer, kutatói hálózatok 
létrehozása min. 5 programterületi 
ország részvételével 
Disciplines: 
- Biomedicine and Molecular 
Biosciences 
- Food and Agriculture 
- Forests, their Products and Services 
- Materials, Physical and Nanosciences 
- Chemistry and Molecular Sciences and 
Technologies 
- Earth System Science and 
Environmental Management 
- Information and Communication 
Technologies 
- Transport and Urban Development 
- Individuals, Societies, Cultures and 
Health 
 

Kétkörös beadás: 
1. határidő: Március 26. 
2. határidő: Július 30. 

EU támogatás 
100 000 
EUR/pályázat 

http://www.cost.esf.org/participate/op
en_call 
 

INTERREG IV C 3. 
pályázati felhívása 

 K+F+I, humánerőforrás-fejlesztés. 
információs társadalom, környezet- és 

természetvédelem, fenntartható 
fejlesztés,  

2010.03.05. 15 M EUR ERFA http://www.interreg4c.eu/ 
 

Ausztria-
Magyarország 
Területi 

VÁTI Magyar 
Regionális 
Fejlesztési és 

Innováció, integráció, versenyképesség,   
Fenntartható fejlődés és elérhetőség 

2010. 04. 14. Teljes időszakra: 
82 280 309 € 
ERFA 

http://www.at-hu.net/ 
 

http://www.cornet-era.net/introduction_9th_call.html
http://www.cornet-era.net/introduction_9th_call.html
http://www.cost.esf.org/participate/open_call
http://www.cost.esf.org/participate/open_call
http://www.interreg4c.eu/
http://www.at-hu.net/
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Aktuális nemzetközi pályázati felhívások 
Együttműködési 
Program 2007-2013 

Urbanisztikai 
Közhasznú Társaság 

FP7-ICT-2009-6 EU Bizottság 
Kutatási 
Igazgatósága 

ICT 2010.04.13. € 286 000 000 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.c
fm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCall
Page&call_id=297 

Közép-Európai 
transznacionális 
program 

Bécsi Regionális 
Önkormányzat 

Innováció, elérhetőség, környezet, 
versenyképesség 

2010. 05. 07.  € 60 000 000 http://www.central2013.eu  

CIP/ ICT PSP 
WP2010 

EU Bizottság 
Információs 
Társadalom és 
Média 
Főigazgatósága 

ICT 2010. 06. 01.  € 107 000 000 http://ec.europa.eu/information_societ
y/activities/ict_psp/participating/calls/c
all_proposals_10/index_en.htm  

EU 7. Keretprogram (FP7) Nemzeti kapcsolattartó pontok listája: http://www.nkth.gov.hu/tanacsadas/fp7-kapcsolattarto/nemzeti-kapcsolattarto-080519 

 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=297
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=297
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=297
http://www.central2013.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_10/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_10/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_10/index_en.htm
http://www.nkth.gov.hu/tanacsadas/fp7-kapcsolattarto/nemzeti-kapcsolattarto-080519
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33. 

 

 
Várható nemzetközi pályázati felhívások 

Hivatkozási szám Kiíró/KSZ Téma Várható 
megjelenés 

Keretösszeg Bővebb információ 

Magyarország-Szlovákia 
Területi Együttműködési 
Program 2007-2013 
3. pályázati felhívás 

NFÜ/VÁTI Kht. Üzleti együttműködés, 
idegenforgalom-fejlesztés, 
humánerőforrás-fejlesztés, 
stb. 

2010 tavasza vagy 
2010 nyara 

 http://www.husk-cbc.eu/hu 
 

Operatív Program Szlovénia-
Magyarország 2007-2013 
2. pályázati felhívás 

Szlovén Köztársaság 
Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Kormányhivatalának 
Határon Átnyúló 
Programokat Irányító 
Hivatala  

Együttműködési terület 
vonzerejének növelése, 
fenntartható fejlődés, 
technikai segítségnyújtás, stb.  

2010. május vagy 
június 

 http://www.si-hu.eu/start_hu/  

Magyarország-Horvátország 
IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2. 
pályázati felhívás 

VÁTI Nonprofit Kft. Fenntartható környezet és 
turizmus, együttműködő 
gazdaság és közösségek 
közötti humánerőforrás 
fejlesztés, stb. 

2010. II. negyedév  http://www.hu-hr-ipa.com/hu/  

Délkelet-Európai 
Transznacionális 
Együttműködési Program  
3. pályázati felívása 

VÁTI Nonprofit Kft  Innováció és vállalkozások 
támogatása, elérhetőség 
javítása, stb. 

2010. december 
vagy 2011 eleje 

 http://www.southeast-europe.net/hu/  

http://www.husk-cbc.eu/hu
http://www.si-hu.eu/start_hu/
http://www.hu-hr-ipa.com/hu/
http://www.southeast-europe.net/hu/
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34. 

 

 

V. Aktuális események, rendezvények listája 
 

Rendezvények, események 
Dátum Téma Helyszín Bővebb információ 
2010. I. 
negyedévében 
várható 

CHANGE információs napok az energiahatékonyságról Szombathely http://www.mkik.hu/index.php?id=4178 
 

2010. március 17-19. ENREG ENERGIA REGENERABILA® Nemzetközi Vásár és Konferencia a 
Megújuló Energiáról és Energiahatékony Építésről és Felújításról 

Arad, Románia http://www.gymskik.hu/index.php?id=3086  

info@reeco.ro  

2010. március 19-20. EURÓPAI ÜZLETI FÓRUM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRÓL Zadar, Horvátország http://www.vmkik.hu/index.php?id=3646  

2010. március 21-23. Részvételi lehetőség a düsseldorfi Prowein kiállításon Düsseldorf, Németország http://www.itdh.hu/engine.aspx?page=sho
wcontent&content=09prowien1215 
 

2010. március 22. Road show: „Piacra jutási lehetőségek, üzleti kapcsolatok 
Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban” 

Zalaegerszeg http://www.itd.hu/engine.aspx?page=showc
ontent&content=10korut0210  

2010. április 9-11. V. PANNON DESIGN Bútor, Lakberendezési és Lakótér Kiállítás és Vásár Zalaegerszeg  
(Városi sportcsarnok) 

http://www.pannondesign.hu  

2010. április 10-14. egyidejűleg három témakörben rendeznek járműipari kiállítást Lipcse, Németország http://www.vmkik.hu/index.php?id=3582  

2010. április 11-16. Részvételi lehetőség a frankfurti Light&Building szakkiállításon 
 

Frankfurt, Németország http://www.itdh.hu/engine.aspx?page=sho
wcontent&content=09light1126 

2010. április 13-16. AMPER-2010 elnevezéssel elektronikai szakvásár Prága, Csehország http://www.itd.hu/engine.aspx?page=showc
ontent&content=10ipress0218  

2010. április 14-16. 6. "Energiahatékonyság és Megújuló Energiaforrások" című kiállítás és 
konferencia 

Szófia, Bulgária http://www.zmkik.hu/index.php?id=2240  

2010. április 16. Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs és Találmányi Kiállításon való 
részvételre 

Győr, Széchenyi István 
Egyetem 

http://www.univgyor.hu/ 
 

2010 április 19-23. b2fair nemzetközi üzletember találkozó Hannover, Németország orsolya.repasy@itd.hu  

http://www.mkik.hu/index.php?id=4178
http://www.gymskik.hu/index.php?id=3086
mailto:info@reeco.ro
http://www.vmkik.hu/index.php?id=3646
http://www.itdh.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=09prowien1215
http://www.itdh.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=09prowien1215
http://www.itd.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=10korut0210
http://www.itd.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=10korut0210
http://www.pannondesign.hu/
http://www.vmkik.hu/index.php?id=3582
http://www.itdh.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=09light1126
http://www.itdh.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=09light1126
http://www.itd.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=10ipress0218
http://www.itd.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=10ipress0218
http://www.zmkik.hu/index.php?id=2240
http://www.univgyor.hu/
mailto:orsolya.repasy@itd.hu
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Rendezvények, események 
www.b2fair.com  

2010. április 20-22. 3. Klaszter Akadémia Linz, Ausztria http://www.clusterland.at/ 

2010. április 20-23. Mechanical Engineering-2010 kiállítás Donyeck, Ukrajna http://www.vmkik.hu/index.php?id=3556  

2010. április 28-30. 15. Futurallia Nemzetközi Fórum Poitiers, Franciaország http://www.vmkik.hu/index.php?id=3663  

2010. május 4-8. XYLEXPO 2010: fa- és bútoripar 22. Nemzetközi Biennáléja Milánó, Olaszország http://www.vmkik.hu/index.php?id=3666  

2010. május 11-14. Észak-Olasz Szakmai tanulmányút: fa- és bútoripar Észak-Olaszország http://www.zmva.hu/index.php?Page=Hir+
Oldal&Cikk=28  

2010. május 18-20. REAL VIENNA – Nemzetközi kiállítás és Vásár Bécs, Ausztria  

2010. május 20.  V. INNOTECH Innovációs Konferencia - Az európai kis- és 
középvállalkozóinak 

Zalaegerszeg http://www.zmva.hu/index.php?Page=Hir+
Oldal&Cikk=28  

2010. május 26. RECOM projekt nyitórendezvénye 
(Ausztria-Magyarország ETE 2007-2013, tematikus hálózatok, 
partnerkeresés) 

Nyugat-Dunántúl gergely.gyuracz@westpa.hu 

2010. május 27-29. RENEXPO® Central Europe 2010 energetikai szakkiállítás Budapest http://www.vmkik.hu/index.php?id=3670  

2010. június 7-8. Befektetési fórum Moszkva, Oroszország http://www.atlasinvest.ru/ 

map-june2010@mail.ru 

2010. június 10-14. XX. Jubileiumi Győri Vásár Győr http://www.gymskik.hu/index.php?id=3135  

2010. szeptember 9-
11. 

III. innoLignum Sopron Sopron 
(MKB Aréna és környéke) 

www.innolignumsopron.hu  

2010. szeptember 
20-21-22. 

Turisztikai company mission Nyugat-Dunántúlon Hévíz + több helyszíni 
látogatás 

http://www.zmva.hu/index.php?Page=Hir+
Oldal&Cikk=28  

http://www.b2fair.com/
http://www.clusterland.at/
http://www.vmkik.hu/index.php?id=3556
http://www.vmkik.hu/index.php?id=3663
http://www.vmkik.hu/index.php?id=3666
http://www.zmva.hu/index.php?Page=Hir+Oldal&Cikk=28
http://www.zmva.hu/index.php?Page=Hir+Oldal&Cikk=28
http://www.zmva.hu/index.php?Page=Hir+Oldal&Cikk=28
http://www.zmva.hu/index.php?Page=Hir+Oldal&Cikk=28
mailto:gergely.gyuracz@westpa.hu
http://www.vmkik.hu/index.php?id=3670
http://www.atlasinvest.ru/
mailto:map-june2010@mail.ru
http://www.gymskik.hu/index.php?id=3135
http://www.innolignumsopron.hu/
http://www.zmva.hu/index.php?Page=Hir+Oldal&Cikk=28
http://www.zmva.hu/index.php?Page=Hir+Oldal&Cikk=28


2010/1. szám 

 
 

NYDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.  

PGK – Pannon Gazdasági Kezdeményezés 

 

 

 

www.pgk.hu 

 

36. 

VI. Munkatársainkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén léphet 
kapcsolatba 

 

 

Kocsondi Tamás, fejlesztési és nemzetközi csoportvezető (Nyugat-dunántúli Régió 

Brüsszeli Képviseletének vezetője) 

Cím: 1040 Brüsszel, Avenue de Tervueren 84. Belgium  

Tel.: 06 30/618-5127 

E-mail: tamas.kocsondi@westpa.hu 

Fátrai Eszter, projektmenedzser 

Cím: 9021 Győr, Szent István u. 10/A. 

Tel.: 06 96-526-005, Fax: 06 96/526-009 

E-mail: eszter.fatrai@westpa.hu 

Dancsecs Roland, projektmenedzser 

Cím: 9021 Győr, Szent István u. 10/A 

Tel.: 06 96-526-005, Fax: 06 96/526-009 

E-mail: roland.dancsecs@westpa.hu 

Honlap: www.pgk.hu 

 

mailto:tamas.kocsondi@westpa.hu
mailto:eszter.fatrai@westpa.hu
mailto:roland.dancsecs@westpa.hu
http://www.pgk.hu/

