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Nagy sikerrel zárult a NO-BLE Ideas projekt
2012. október 1.-én indult útjára a SEE (South East Europe) transznacionális program keretében a
NO-BLE Ideas projekt, melynek fő célkitűzése fiatal feltalálók, innovátorok segítése. A projektben
résztvevő 7 ország 160 ötlete közül, mindössze 14 innovátor válhatott résztvevőjévé a BEST of NOBLE Ideas nemzetközi versenynek. A megmérettetésre 2014. március 25-26-án került sor Vratsaban, Bulgáriában, ahol hazánkat dr. Letoha Tamás
kutatóorvos és Laki Balázs képviselte. A nemzetközi zsűri
színes összetétele (vállalkozók, tőkebefektetők, finanszírozó
vállalatok képviselői, agrár -és élelmiszeripari szakértők) más
más szempontok szerint pontoztak, ezért méltán lehetünk
büszkék a legtöbb pontszámot elért BEST of NO-BLE IDEA
magyar győztesére, dr. Letoha Tamásra, aki a MentalFitol
szinergikus gyógynövény keverék kifejlesztésével érdemelte
ki az elsőséget.
A NO-BLE Ideas projekt Záró Konferenciáját 2014.
szeptember 18-án, Temesváron rendezték, ami nyitott
volt a nyilvánosság számára. A konferencia elsődleges
célja volt, hogy bemutassa a projekt két évének főbb
eredményeit, az innováció és a kutatás fontosságát az
agrár-élelmiszeripari szektorban. A projekt vezetője
ismertette a NO-BLE Ideas projekt fenntarthatósági
tervét és a nyomon követés perspektíváit. A
résztvevők
megismerhetnek
egyéb
vállalkozási
lehetőségeket a agrofood szektorban, valamint az új ‚Danube’, ‘Adriatic-Ionian’, és ‘BalkanMediterranean’ programokat: azok előkészítését és elindítását. Az utoló szekcióban kerekasztal-, és
panelbeszélgetésen vehetnek részt, ahol a SEE program Közös Technikai Titkárság képviselőitől,
vállalkozóktól, befektetőktől és szakértőktől kérdezhetnek. Felkért vendégként előadást tartott dr.
Fodor Nándor, az MTA ATK tudmányos osztályvezetője, aki
a kutatói oldalról méltatta a projekt lehetőségeit és eredményeit.
Az MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, a NO-BLE Ideas projekt
keretén belül internetes felmérést készített „Innovációs
hajlam, és az ezt befolyásoló informáltság felmérése az AgroIKT szektorban” címmel. A kérdőívet kitöltők között egy
tabletet sorsoltunk ki, amelynek boldog nyertese Mile Lilla,
a Debreceni Agrártudományi Centrum hallgatója lett.
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„A projekt a South East Europe Programban az Európai
Unió és a Magyar Köztársaság
társfinanszírozásával valósul meg.”

