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A projekt tartalma
A 2021 utáni fejlesztési időszakra szóló új nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia
tudástermelésre és -áramlásra, együttműködésre, valamint tudásfelhasználásra és vállalati
innovációra épül. A megújuló stratégiával Magyarország a kiemelt gazdasági területeken
európai szinten jelentős kutatás-fejlesztési potenciálra tehet szert, valamint a kis- és
középvállalatok (kkv) széles körben képessé válhatnak az innovációk bevezetésére és
létrehozására. Magyarország jelenleg az Európai Unió innovációs eredménytábláján a
mérsékelt innovátorok között szerepel. Cél, hogy 2030-ra a jelentős innovátorok közé kerüljünk.
Hazánk szempontjából kiemelten fontos, az Európai Unió átlagánál erőteljesebben fektessen
be a kutatás-fejlesztésbe és az innovációba. Ahhoz, hogy a minden - a családi és céges
erőforrásaikat gyakran a találmányára áldozó - magyar innovatív vállalkozó folytathassa a
projektjét és megtartathassa vállalkozását, megőrizhesse egzisztenciáját és álmait, egyedi és
testreszabott támogatást kell nyújtani azoknak, akik találmánya kellő innováció-tartalommal és
piaci potenciállal hozzájárulhatnak a magyar gazdaság talpra állításához. Ehhez megfelelő
szűrőmechanizmussal azonosítani kell tudni a támogatásra érdemes célcsoportokat,
csapatokat. A célkitűzés minden esetben a TRL, azaz az egyes projektek érettségi fokának
növelése, ami elérhető mentorálással, tanácsadással és fejlesztési kapacitással, hogy azt
követően vonzó piaci finanszírozást lehessen találni.

Projektünk céljai:
Célunk a VALOR HUNGARIAE / VMV Zrt. által megkezdett folyamat, vagyis a hazai innovációk
szisztematikus gyűjtésének és értékelésének - mind innovációs tartalom mind piaci potenciál
alapján - folytatása, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy egyetlen magyar találmány se vesszen el
és lehetőségük nyíljon a piaci hasznosításra a nemzetgazdaság fejlődése érdekében. Ezért
pilotprojektekként a meglévő tudásbázisra építve 3 db kiválasztott projekt teljeskörű piaci és
műszaki validációja, az eredmények értékelését kívánjuk a projekt keretében megvalósítani.
Projektünk eszközei:
-

a projektek validációjából levonható következtetések és tapasztalatok rendszerezése,
a tapasztalatok alapján szélesebb elérhetőséget biztosító rendszer, validációs
csatornák kidolgozása,
a rendszer működtetéséhez szükséges források meghatározása,
a projekt keretében előkészületeket teszünk annak érdekében, hogy a jövőben az
országos lefedettségű, egyetemi ún. virtuális HUB-ok kialakítása megtörténhessen.

