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TERÜLETI INNOVÁCIÓS PLATFORM 

MEGHATÁROZÁSA

• A Területi Innovációs Platform (a továbbiakban: TIP) egy 

térségi szerveződés, amely térben és időben egyszerre 

biztosít lehetőséget a közvetlen innovációs szakpolitikai 

irányok megismerése mellett a helyi ökoszisztéma 

szereplőivel való együttműködések kialakítására, 

erősítésére, új szakmai alapok létrehozására.



TIP CÉLJA

• Fontos, hogy a régiókban tudásközpontként működő, az

innovációs térben egyre meghatározóbb szerepet betöltő

egyetemi központok kitárják kapuikat a helyi ökoszisztéma

szereplői előtt, lehetőséget teremtve számukra az elérhető

innovációs szolgáltatások és kutatási infrastruktúrák,

erőforrások közvetlen megismerésére.

• Kiemelt cél továbbá, hogy a megújuló regionális innovációs

terek önszerveződései nyomán létrejöjjenek olyan egységes

kommunikációs felületek, platformok, amelyek képesek a

helyi szintű KFI irányok szakmai szempontú együttes

megtárgyalására, szakértői szintű előkészítésére,

társadalmasítási folyamatok lefolytatására.





MŰKÖDÉS

• A TIP-ek helyi szinten működnek az NKFIH

koordinálásával elsősorban tematikus, szakmai

rendezvények, workshopok, továbbá az

információáramlást elősegítő hálózat keretében, ezáltal

elősegítve az információátadást, a tudástranszfert,

valamint az együttműködést és a szakmai

kapcsolatépítést.



Kik tudnak csatlakozni?

• Egyetemek 

• Mikro-, kis- és középvállalkozások 

• Nagyvállalatok 

• Startupok 

• Kutatóintézetek 

• Szakmai szervezetek 

• Országos kamarai hálózat 

• Klaszterek 

• Inkubátorok, akcelerátorok 



MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI A PIACI 

SZEREPLŐKNEK, SZAKMAI SZERVEZETEKNEK?

• 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 

• Térségi, regionális, országos és nemzetközi szakmai kapcsolatok és 

partnerségek bővítése, hálózatosodási folyamat dinamizálása 

• Térben, időben egyszerre létrejövő, KFI-ben érintett szereplőkkel való 

találkozás lehetősége, új szakmai együttműködések kialakításának 

lehetősége 

• Proaktív szerepvállalás a térségi és regionális innovációs ökoszisztéma

megújításában 

• Tematikus szakmai rendezvényeken, workshop-okon való résztvevői és 

előadói jelenlét 



A TIP HOSSZÚTÁVÚ CÉLJAI

• Folyamatosan bővülő és mérhető adatok/információk

közvetlenül az innovációs környezet aktív szereplőitől

• Bővülő innovációban érintett szereplők száma

• Kkv-k innovációs képességének erősödése

• Társadalmasítási tevékenység bővülése

• 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



Megalapított TIP-ek és csatlakozott tagok

• Miskolci Egyetem Területi Innovációs 

Platform – Miskolc

• Debreceni Egyetem Területi Innovációs 

Platform – Debrecen

• Széchenyi István Egyetem Területi 

Innovációs Platform – Győr

• Pécsi Tudományegyetem Területi 

Innovációs Platform – Pécs

• Szegedi Tudományegyetem Területi 

Innovációs Platform – Szeged

• Budapesti Területi Innovációs Platform

• Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Területi Innovációs Platform – Gödöllő 

• Pannon Egyetem Területi Innovációs 

Platform – Veszprém 

• Nyíregyházi Egyetem Területi Innovációs 

Platform – Nyíregyháza 

• Dunaújvárosi Egyetem Területi Innovációs 

Platform – Dunaújváros 

• Neumann János Egyetem Területi 

Innovációs Platform – Kecskemét 

• Soproni Egyetem Területi Innovációs 

Platform – Sopron 

• Eszterházy Károly Egyetem Területi 

Innovációs Platform - Eger 



CSATLAKOZÁS

• Folyamatos csatlakozási lehetőség biztosított valamennyi

hazai innovációs szereplő számára. Az érdeklődők az

NKFIH honlapján elérhető csatlakozási nyilatkozat

kitöltésével válhatnak TIP taggá, a kitöltést követően a

kiválasztott TIP-hez szükséges eljuttatni a

dokumentumot.

• A csatlakozás ingyenes, és nincsen tagdíjfizetési

kötelezettség.

A létrejött Területi Innovációs Platformokra vonatkozó

bővebb információk és a csatlakozási nyilatkozat az

NKFIH honlapján érhető el:

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-

okoszisztema/teruleti-innovacios

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/teruleti-innovacios


Szegedi Tudományegyetem Területi 

Innovációs Platform

• Eddig 40 csatlakozott tag:

– 3 klaszter

– 2 kamara

– Állami vállalatok

– Multi-és nagyvállalkozások

– Innovatív KKV-k

• A Szegedi Tudományegyetem Területi Innovációs Platform várja a

csatlakozni kívánó szervezetek jelentkezését az NKFIH oldaláról letölthető

csatlakozási nyilatkozat elektronikus megküldésével a következő címre:

• Kocsis Nagy Zsolt, Dr. Mátyás Dénes, SZTE TIP kapcsolattartók

stratig@szte.hu

mailto:stratig@szte.hu


KÖSZÖNÖM SZÉPEN A 

FIGYELMET!


