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Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség bemutatása 
Nyiry Attila 

 

A gazdasági élet fejlődését napjainkban egyre inkább a tudás, mint erőforrás határozza meg. 
Erősödik társadalmi elfogadottságának alapja, amit a tudás alapú társadalom, tudás alapú 
gazdaság fogalmak megjelenése és egyre gyakoribb használata is mutat. A termékek és 
szolgáltatások tudástartalma növekszik, a modern eljárások, technológiák alkalmazása alapvető 
versenyfeltétellé vált. A kutató intézetekben, oktatási intézményekben, a vállalati K+F 
területeken megjelenő ismeret és tudás az innovációs folyamatokon, az innovációs láncon 
keresztül válik erőforrássá, amely folyamatot a tudás- és technológia transzfer hatékony 
működése segíti, segítheti. Az innovációs folyamatok egyre növekvő gazdasági jelentőségét 
felismerve ezek támogatása és elősegítése szervesen épül be - hol önállóan, hol más fejlesztési 
területekhez kapcsolódva - mind a nagyobb léptékű (EU programok), mind a kisebb léptékű 
(nemzeti és regionális) fejlesztési programokba. 
 
A kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok hazai forrásai jóval alacsonyabbak az EU 
országok és a világ vezető államainak erre a célra fordított forrásainál, és intézményrendszere, 
amelynek az innovációs folyamatok szereplőit kellene hatékony együttműködésben támogatnia, 
sem tekinthető teljes körűnek. A fenti tényezőkből adódó problémákat felismerve a kormányzat 
hatékony intézkedéseket kíván tenni ezek kiküszöbölésére, az innovációs folyamatok 
intézményrendszerének fejlesztésére, az elérhető források hozzáférési feltételeinek könnyítésére, 
hasznosulási arányának növelésére. Ezen folyamat első lépésének tekinthető a kutatás-
fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény megjelenése. 
Ugyancsak ennek a folyamatnak részeként tekinthető az a pályázat, amelyet 2004-ben a Nemzeti 
Kutatási és Technológiai Hivatal döntése alapján írtak ki a Regionális Innovációs Ügynökségek 
létrehozására és működtetésére. A pályázaton régiónkban az Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Kht. által vezetett konzorcium - amelynek tagjai a Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Alapítvány, a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer 
Centrum, az INNOCENTER Innovációs Központ Kht. valamint az INNTEK Innovációs és 
Technológiai Központ Kht. - nyerte el a kiírásban szereplő forrásokat. A támogatási szerződés 
2004. decemberében aláírásra került. 
 
A pályázati feltételrendszernek megfelelően a konzorciális partnerek nem önálló szervezetként, 
hanem az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. szervezetén belül 
elkülönült formában hozták létre az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökséget, 
amely egyben a Regionális Innovációs Tanács munkaszervezete is. Az Innovációs Ügynökség 
2005. januárjától kezdte meg tevékenységét, konzorciális partnereivel együtt fő feladatának 
tekintve a régió felzárkóztatását, a régió gazdaságának és versenyképességének a kutatás-
fejlesztésen és innováción alapuló fejlesztését, a régió innovációs folyamataiban résztvevő 
szereplők hálózati együttműködésének elősegítését, a pályázati források jobb elérését és 
hatékonyabb felhasználását, az innovációt ösztönző, segítő környezet megteremtését. Mindezek 
elérése érdekében az Innovációs Ügynökség három éves programot hajt végre, amelyben 
alapvetően a konzorciumi partnerekre, későbbiekben a régió más, az innovációs folyamatokban 
meghatározó szerepet játszó szervezetekre kíván támaszkodni. A cél a programban rögzített 
eredmények elérése mellett az Innovációs Ügynökség tevékenységének fokozatos szélesítése, 
ezen keresztül a régió versenyképességének és fenntartható növekedési potenciáljának 
megteremtése, a három éves program hosszabb távon való folytathatóságának megalapozása. 


