30

2013/2

Van egy jó ötlete?

A

z MTA ATK Mezõgazdasági Intézet szervezésében idén már két alkalommal került sor olyan szakmai tanácskozásra, ahol innovátorok és befektetõ
cégek
találkozhattak
egymással. Az 1. magyarországi workshopot Martonvásáron rendeztük meg
2013. június 12-én. A tanácskozáson
résztvevõk megismerhették a projekt
céljait, az addig megtett lépéseket és a
közeljövõ várt eredményeit. Bemutatkozott a fiatal innovátorok nemzeti
központja, melyet Gödöllõn hoztak létre, majd fejlesztõi oldalról is bepillantást adtunk egy innováció életútjába.
A 2. workshopot Gödöllõn, a Szent
István Egyetemen tartottuk (1. kép)
2013. szeptember 24-én, amit dr.
Gyuricza Csaba dékán nyitott meg. A
megjelent érdeklõdõknek három
innovátor és három befektetõ cég is bemutatkozott, akik kiemelték a projekt
számukra hasznos szolgáltatásait.
Minderre, az a 2012 októberében
elindult SEE pályázat adott lehetõséget, amelynek címe: „Fiatal innovátorok hálózatának létrehozása az agrár-élelmiszeriparban a fenntartható
fejlõdésért (NO-BLE Ideas). A projektben 13 partner vesz részt, Magyarország mellett még 6 délkelet-európai
országból. Magyarországról az MTA
Agrártudományi Kutatóközpont és az
INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség járul
hozzá a kétéves program sikeréhez,
amelyet az Európai Unió, valamint a
Magyar Köztársaság közösen finanszíroz.
Ez a projekt lehetõséget ad arra,
hogy bárki részese legyen, egy európai
szintû agrár-élelmiszeripari innovációs hálózatnak. A már mûködõ honlapon létrehoztak egy platformot, egy
virtuális piacteret, ami teljes nyitottsággal fogadja be a mezõgazdaságban és az élelmiszeriparban dolgozó,
kutató fiatal innovátorok ötleteit,
ami lehet még csak egy elmélet a tervezõ asztalon, egy már kész termék, vagy
akár egy szolgáltatás is.

1. kép A NO-BLE Ideas program második szakmai tanácskozásának
résztvevõi Gödöllõn
A projekt helyi irodáját (Local
Point) Magyarországon az INNOREG
mûködteti Gödöllõn. Szolgáltatások
széles skálájával támogatják a fiatal
innovátorokat, ötleteik alkalmazhatóságát, továbbá a transznacionális
együttmûködéseket az innovátorok között.
A projekt során workshopok és
fesztiválok segítik az ötletek bemutatását. Magyarországon 2014-ben lesz
ilyen fesztivál és újabb két workshop.
A legjobb NO-BLE ötletek egy nemzetközi találkozón mérettetnek meg
2014 márciusában, Bulgáriában, ahol
valamennyi célországból jelen lesznek
az ötleteket, fejlesztéseket, termékek
terjesztését finanszírozó vállalatok és
befektetõk is. A projektötletek egy
ûrlap kitöltésével nyújthatók be,
amit a www.agrar.mta.hu oldalról
tölthetnek le.
Ha Önnek, vagy cégének van egy
jó ötlete, amelynek megvalósításához
segítõket, támogatókat keresne, jelentkezzen innovátornak a NO-BLE
Ideas programba! A hálózatra való

regisztráció segítségével európai szinten mutathatja be ötletét, termékét
vagy szolgáltatását, így láthatóvá válik
valamennyi tagország potenciális befektetõje számára.
Elérhetõségek:
http://network.nobleideas.eu/
www.nobleideas.eu
www.agrar.mta.hu
www.innoreg.hu
https://www.facebook.com/pages/
No-Ble-Ideas/121702464670229

„A projekt a South East Europe
Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.”
Micskei Györgyi – Árendás Tamás –
Fodor Nándor

