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Innováció és versenyképesség

Az INNOVÁCIÓ nagy ellensége a jelen sikere. Időben tudni kell változtatni:
tudatosítani kell, hogy a változtatást nem a sikertelenség, hanem a SIKER
FENNTARTÁSÁNAK célja indokolja (HANDY második görbéje).
Az IGAZI VERSENYELŐNY nem azt jelenti, hogy azt csináljuk, mint a versenytársak,
csak egy kicsit jobban, vagy olcsóbban, hanem hogy MÁST CSINÁLUNK.
A gazdasági teljesítmény csupán azt mutatja, hogy a múltban hozott döntések
következtében hogyan teljesít ma a vállalat. Azonban semmit sem mond arról,
hogyan készül fel a jövőre. A VERSENYKÉPESSÉG viszont éppen ezt mutatja, vagyis
ESZKÖZ és NEM CÉL.
A versenyképesség javításához FEJLESZTÉSI CÉLOKRA, FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRA van
szükség. Összefüggő, összehangolt rendszerek működésére, melyek segítségével a
cég folyamatosan fejlődni, gazdagodni tud.
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Hálózatok
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BarabásiLab: Rejtett mintázatok. A hálózati gondolkodás nyelve 2020.



Területi Innovációs Platform (TIP) bemutatása
EIÖ               TIP                S3 készségfejlesztés                KKV célzott  innováció fejlesztés

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) az Innovációs és
Technológia Minisztérium (ITM) szakpolitikai támogatásával a TIP keretein belül
olyan országos csomópontokat hozott létre, amelyek új szemlélettel segítik elő az
• az információáramlást
• a tudástranszfert
• a földrajzi és szakmai területeken átívelő együttműködést és
• az országos és nemzetközi szakmai kapcsolatépítést.

Az így kialakult hálózat révén, egy helyen összpontosul a különféle szereplők által
felhalmozott tudás, miközben új nézőpontokat, perspektívákat hoznak a
közösségbe.
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Területi Innovációs Platform (TIP) bemutatása

A Területi Innovációs Platform egy térségi szerveződés, melynek célja, hogy a
közvetlen innovációs szakpolitikai irányok megismerése mellett lehetőséget
biztosítson a helyi- és országhatárokon átívelő innovációs környezet szereplőivel
való együttműködés kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok
létrehozására azáltal, hogy ösztönzi a szereplőket az együttműködésben rejlő
lehetőségek kiaknázására, a hálózatosodásra, az egyetemi kutatási kapacitások,
infrastruktúrák kihasználására.
Az egyetemek olyan tudáskapacitással rendelkeznek, amely a vállalkozások nagy
részének megoldást nyújthatnak a termék- vagy szolgáltatásfejlesztési
kihívásaikra. A piaci információk, trendek és igények megismerése további
eszközbeszerzéseket és fejlesztéseket generálhat.
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Együttműködés, információáramlás
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Csatlakozott országos szakmai szervezetek:

• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
• Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)
• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
• Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
• Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
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Kik tudnak csatlakozni?

• Egyetemek
• Mikro-, kis- és középvállalkozások
• Nagyvállalatok
• Startupok
• Kutatóintézetek

• Szakmai szervezetek
• Országos kamarai hálózat
• Klaszterek
• Inkubátorok, akcelerátorok
• ...
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A Csatlakozási nyilatkozat letölthető az Egyetem honlapján:
http://vkik.uni-sopron.hu/teruleti-innovacios-platform
Visszaküldés: tip@uni-sopron.hu

A Területi Innovációs Platformhoz való csatlakozás jelenleg díjtalan,
belépési korlát, előfeltétel sincs.



Mindenből a legjobb

REKTORI HIVATAL │ Vállalati Kapcsolatok és Innovációs Központ

• Nyitott szerveződés

• Információáramlást 
elősegítő hálózat

• Folyamatos 
csatlakozási 
lehetőség

• Tematikus szakmai 
rendezvények



Kik tudnak csatlakozni?
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TIP tagság előnyei
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TIP tagság előnyei

• Aktív szerepvállalás az innovációt érintő országos szakmai programok kialakításában.

• Közvetlen, személyes, folyamatos és részletes információkhoz jutás a hazai és 
nemzetközi innovációs pályázatokról, forrásokról

• Legfrissebb KFI szakpolitikai irányok megismerése, nyomon követése

• Egyetemi innovációs szolgáltatásokhoz való közvetlen hozzáférés lehetősége

• Proaktív szerepvállalás a térségi és regionális innovációs ökoszisztéma megújításában

• Tematikus szakmai rendezvényeken, workshop-okon való résztvevői és előadói jelenlét

• Térben, időben egyszerre létrejövő, KFI-ben érintett szereplőkkel való találkozás 
lehetősége, új szakmai együttműködések kialakításának lehetősége

• Térségi, regionális, országos és nemzetközi szakmai kapcsolatok és partnerségek 
bővítése, hálózatosodási folyamat dinamizálása
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MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI A PIACI SZEREPLŐKNEK,
SZAKMAI SZERVEZETEKNEK?
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Csatlakozott partnereink
• ArchEnerg Klaszter
• BLUE Business Interior Kft.
• FAGOSZ
• Faktum Bútor Kft.
• FATÁJ
• Fatudakozó
• Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
• KAMPA Haus Kft.
• MKB Consulting Zrt.
• Németh-FA Kft.
• PANFA

• Platánplán Mérnöki Iroda Kft.
• PMG HUNGARY Kft.
• Rolling Nuts Gördülő Diók Alapítvány
• Sopron MJV Kereskedelmi és Iparkamara
• Szolvegy Kft.
• ÚJGÉP-KŐ Kft.
• Vas Megyei Szakképzési Centrum Hefele

Menyhért Szakképző Iskola
• Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• WTCS Import Bt. Woodtech Csoport
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Hosszútávú célok

• Hatékony, közvetlen és személyes tudás- és információmegosztás
• Személyes szakmai kapcsolatok megsokszorozódása
• Kialakításra kerülő innovációs szolgáltatások piaci alapú felmérése
• Innovációs környezet térségi kihívásainak megismerése
• Az innovációs szereplők együttműködésének erősödése
• Egyetemi infrastruktúrák, kutatási és innovációs kapacitások kihasználtságának 

fokozódása
• Innovációból származó társadalmi, gazdasági hasznosulás növekedése
• Bővülő innovációban érintett szereplők száma
• KKV-k innovációs és jövedelemtermelési képességének erősödése
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Jövőbeni célok - Kiemelt komplex program

• A szereplők tevékenységének és eredményességének fokozása
• Innovációs együttműködések fokozása
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Innovációs és K+F készségfejlesztés

Innovációs üzleti mentorálás, közösségépítés

Tapasztalatmegosztás

„Több mint egy pályázat” felépítése

• Innovációs fejlesztések finanszírozásának lehetősége



TIP modell az eredményesebb innovációért

• Szakértők (tanácsadás, validáció, innovációmenedzsment)
• TIP hálózat

KKV INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI SZAKASZOK
1. Tudásszerzés
2. Innovációs terv
3. Validáció
4. KFI projekt
5. Piacravitel
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Innovációs alapismeretek és készségfejlesztés

1. Innovációs alapismeretek: E-LEARNING platform
2. Innovációs készségfejlesztés: 
3. Innovációs ötletgenerálás:

4. Tudásmegosztás
5. Tanácsadás
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REKTORI HIVATAL
Vállalati Kapcsolatok és Innovációs Központ

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
remenyi.andrea@uni-sopron.hu
vkik@uni-sopron.hu
tip@uni-sopron.hu

+36 30 856 830
+36 99 518 388 
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