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Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma kialakítása - háttér

Előzmények:

- 2019. 04. 30. Az NKFIH meghirdette a pályázatot,

- 2020. 01.01. A projekt hivatalosan elindult,

- A projekt a Technológia és Tudástranszfer Igazgatóság (TTI) alatt fut.

- Futamidő: 18 hónap, ami meghosszabbításra kerülhet további 18 hónappal

- Támogatási összeg: 108 mFt



Mit is jelent az egyetemi harmadik missziós tevékenység?

Egyetem

oktatás kutatás
3. 

misszió

- a hallgatók létszámának növelése,

- a minőségi képzés növelése,

- az innovációs kapacitások növelése,

- K+F+I tevékenységek növelése

- külső finanszírozási források növelése,

- infrastrukturális erőforrások növelése,

- kapcsolati háló kiterjesztése,

- társadalmi felelősségvállalás növelése

A 3. misszió egy aktív szerepvállalás, 

amelyben az egyetemek felvállalják a 

régiójuk támogatását:

- gazdasági versenyképesség, 

- társadalmi fejlődés,

- valamint a fenntartható környezet 

érdekében. 
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- Egyetemi üzleti partnerkapcsolatok adatbázisa (CRM),

- Egyetemi belső kommunikáció kialakítása:

• kompetencia felmérés, ipari kapcsolatok kiajánlása, 

• pályázati lehetőségek továbbítása, H2020 meetup, projekt generálás

- Külső kommunikáció:

• Területi Innovációs Platform, havi hírlevél, partnercég látogatások,

• projekt generálás, pályázati lehetőségek továbbítása.

- Elindult a TTI:

• weblapja (https://techtransfer.uni-miskolc.hu )

• LinkedIn: www.linkedin.com/company/miskolci-egyetem-techtransfer

• facebook oldala: www.facebook.com/MEtechtransfer

- Nagyvállalati együttműködések (keretmegállapodások) koordinálása,

Mi történt eddig ?

https://techtransfer.uni-miskolc.hu/
http://www.linkedin.com/company/miskolci-egyetem-techtransfer
http://www.facebook.com/MEtechtransfer




Miskolci Egyetem fókuszterületei a műszaki innováció területén

Fenntartható Természeti Erőforrásgazdálkodás

Digitális technológiák – Logisztika 4.0

Korszerű Anyagok és Technológiák

- Fenntartható Nyersanyaggazdálkodás 

- Megújuló és Fenntartható Energiagazdálkodás

- Fenntartható Vízgazdálkodás és Talajhasználat 

- Intelligens irányítás és automatizálás

- Logisztika 4.0  

- Különleges Anyagok Fejlesztése

- Fejlett Anyagtechnológiák 

- Mérő és elemző 



Milyen következő feladatok várnak ?

- Kompetenciatérkép, kompetencia lapok véglegesítése,

- CRM: egyetemi kutatóintézetek bevonása,

- PoC verseny értékelése, szerződések megkötése,

- StartMEup ötlet pályázat lebonyolítása,

- Szellemi tulajdonvédelem szabályzat előkészítése,

- KFI szerződés szabályzat (egykapus ügyintézés) bevezetése,

- SZTNH tanfolyam – kompetenciafejlesztés,

- Ipari kapcsolatok erősítése, projektgenerálás,

- Egyetemi kutatóhelyek folyamatos látogatása.



Tudományos és Innovációs Park

Divízió 1. Divízió 2. Divízió 3. Projektmenedzsment 

szervezet

- pályázatíró,

- Projekt menedzser,

- Pályázati kontroller

Tech-transzfer 

szervezet

- Üzletfejlesztés

- IP menedzsment

- Startup menedzs.

Kompetencia központok

Kutatók, fejlesztők

Kommunikáció

Informatika

HR, Pénzügy

Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma jövője



Kontakt: 
István Zsolt, igazgató
Istvan.zsolt@uni-miskolc.hu
+36309284987

https://techtransfer.uni-miskolc.hu

mailto:Istvan.zsolt@uni-miskolc.hu
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