
Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek II.évf.◊2005◊1 

 

94

 
Szlovák-magyar összefogás az innováció fejlesztéséért 

Nyiry Attila – Kalocsai Kornél 
 

Határon átívelő Regionális Innovációs Stratégia – NORRIS 
 

Az Európai Unió 6. Keretprogramjának nemzetközi pályázati kiírására 2004. június közepén 
az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) kezdeményezésére és 
vezetésével létrehozott nemzetközi konzorcium pályázatot nyert Észak-Magyarország - Kassa 
Bilaterális Regionális Innovációs Stratégia (rövidített nevén NORRIS) kialakítására. 

A NORRIS projekt átfogó célja: részletes, a regionális igényeket tükröző Regionális 
Innovációs Stratégia és közös, Bilaterális Stratégia kialakítása a két régióban, annak érdekében, 
hogy az innováció alkalmazásával növelje a két régió versenyképességét, és az együttműködő 
régiókon belül és a régiók között erősítse a határon átnyúló regionális és gazdasági kohéziót. 

A projekt sajátossága, amely egyben az Európai Unión belüli egyediségét is jelenti az, hogy 
két olyan régiót kíván az innovációs stratégia kialakításán keresztül összekapcsolni, amelyeket 
országhatár választ el egymástól. A projekt során a megvalósításban aktívan részt vesz a 2005. 
januártól működő Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség is. 

A projektet megvalósító konzorcium tagjai az alábbi szervezetek:  
1. Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. –koordinátor, 
2. Kassa Önkormányzati Régió,  
3. Kassa Régió Regionális Fejlesztést Támogató Ügynökség,  
4. Kassai Műszaki Egyetem,  
5. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, 
6. Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum,  
7. B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat, 
8. ITDH,  
9. CARTIF Kutatóintézet, Castilla y Léon, Spanyolország, 
10. Technológiai és Regionális Politikák Intézete, Ausztria. 

A projekt megvalósítása során három alapdokumentum készül el:  
• Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Stratégia,  
• Kassa Régió Regionális Innovációs Stratégia,  
• Észak-Magyarország - Kassa Bilaterális Regionális Innovációs Stratégia. 

A projekt megvalósítása 2005. június 1.-én kezdődött, futamideje az Európai Unió által 
kidolgozott, a Regionális Innovációs Stratégiák kialakítási módszertanának megfelelően 32 
hónap, mely előkészítési, felmérési, és megvalósítási munkaszakaszokból áll.  

A projekt megvalósítására kiemelt figyelmet fordítanak az Európai Unió szakemberei, 
valamint az Európai Bizottság is, mivel ez az első és egyedüli önállóan szerveződött bilaterális 
regionális innovációs stratégia projekt. Ez az új típusú stratégiai szemlélet új alapokat teremt az 
Európai Unió innovációs politikájának, mely által további hasonló projektek jöhetnek létre. 

A projektről az aktuális információk a NORDA és a konzorciumi tagok honlapjain minden 
munkaszakaszban megtalálhatók lesznek a felelős projekt menedzserek elérhetőségi adataival. 
 
 
 


