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Világgazdaság /

Európai Innovációs és Technológiai Intézet

Magyar Nemzet

Kákosy többet ígér

Népszabadság

Kákosy Budapestre hozná az európai innovációs intézetet

2008. február 22., péntek, 3. oldal

Közgyűlést tart ma a Magyar Innovációs Szövetség, amelyen részt vesz a gaz-
dasági és közlekedési miniszter is. Kákosy Csaba – információink szerint – be-
jelentést tesz az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel kapcsolatban.
Mint ismert, Magyarország felajánlotta aktív részvételét ebben az európai unós
projektben, s azt, hogy támogatásokkal is segítené a leendő intézet budapesti
székhelyének a felállítását.

/ 2008. február 23., szombat, 13. oldal

Bár 2005-ben nagyon kevés pénz, csak a GDP 0,95 százaléka jutott a kutatás-
fejlesztésre, a 2010-es célkitűzés a hazai össztermék 1,4 százaléka, 2013-ra
pedig 1,8 százalékot akarunk elérni – mondta Kákosy Csaba gazdasági és
közlekedési miniszter a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) éves közgyűlésén.
Hozzátette, jelenleg főként a magánszektorból érkező finanszírozás mértéke
kevés, de jelezte, hogy az állami támogatás hatékonysága sem megfelelő. Ezek
javítására konkrétumokat nem, csak célkitűzéseket fogalmazott meg. Emellett
bejelentette: Budapest pályázik az Európai Innovációs és Technológia Intézet
központjának címére, amitől a tárcavezető élénkülést remél.

A MISZ, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, a Magyar Biotechnológiai
Szövetség és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által aláírt nyilatkozat
szerint a bérterhekre vetítve 40-50 százalékkal kellene mérsékelni az adót
ahhoz, hogy az érdemi változást eredményezzen versenyképességükben.

/ 2008. február 23., szombat, 13. oldal

Magyarország eltökélt abban, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Inté-
zet székhelye Budapesten legyen, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket február
25-én ismertetik az EU Versenyképességi Tanácsával – jelentette be Kákosy
Csaba gazdasági miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén. A
közösségi költségvetésből 308 millió eurót fordítanak az intézetre 2013-ig. A
székhelyért eddig Bécs és a lengyelországi Wroclav nyújtott be pályázatot. A
döntés legkésőbb 2009 tavaszára várható.
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Népszava

Innovációs intézet Budapesten

Világgazdaság

Uniós intézet jöhet Budapestre
A magyar gazdasági miniszter Brüsszelben lobbizik az innovációs központért

/ 2008. február 23., szombat, 5. oldal

Magyarország eltökélt abban, hogy az Európai Innovációs és Technológiai
Intézet székhelye Budapesten legyen, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket
február 25-én ismertetik az EU Versenyképességi Tanácsával – jelentette be a
gazdasági és közlekedési miniszter pénteken a Magyar Innovációs Szövetség
közgyűlésén, Budapesten. Kákosy Csaba elmondta: az intézet feladata, hogy
megszervezze az egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló
hálózatokat és hozzájáruljon a tagállamok innovációs kapacitásának
fejlesztéséhez.

/ 2008. február 25., hétfő, 2. oldal

GAZDASÁGDIPLOMÁCIA. Ma mutatja be Brüsszelben az EU Versenyképességi
Tanácsának Kákosy Csaba azt a tervet, amely azt célozza, hogy az Európai
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelyét Budapestre telepítsék -
jelentette be a Magyar Innovációs Szövetség pénteki budapesti közgyűlésén.
Mint mondta: ez közvetett módon a versenyképességet is javítaná, hiszen a
felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek és a vállalati szféra innovációs
törekvéseinek katalizátoraként az EIT vonzóbbá teheti a magántőke számára a
tudásba és innovációba való befektetést. Információink szerint magyar részről
ösztönzőket is kínálnak ehhez.

Az EIT az unió gyorsabb gazdasági növekedést célzó stratégiájának egyik
eszköze lesz. Irányító testülete a 18 fős igazgatótanács lenne, kiválasztásukra
az a négyfős testület (EIT Identification Committee, IC) tesz majd javaslatot,
amelynek magyar tagja is van: Boda Miklós, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem rektori tanácsadója. Az elsődleges cél, hogy a
legmagasabb színvonalú felsőoktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységek
integrálásával hozzájáruljon az Európai Közösség és a tagállamok innovációs
kapacitásának fejlesztéséhez. Ezt olyan módon érné el, hogy a tudományos és
innovációs társulások keretében az egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok
partnerségén alapuló hálózatokat szervezne.

Budapest a kormány támogatásával versenybe száll azért, hogy Európa innová-
ciós központja legyen - jelentette ki Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes.
Mint mondta, a főváros az ország egyetlen valódi innovációs központja, itt
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koncentrálódik a k+f ágazat által megtermelt bruttó termelési érték több mint
70 százaléka, a k+f ráfordítások kétharmada, itt van a kutatóhelyek 44, a k+f
foglalkoztatottak 60 százaléka, az egy kutatóra jutó fajlagos ráfordítás közel
kétszerese a vidékre jellemző értéknek. A kutatók-fejlesztők aktív keresőkhöz
mért aránya Budapesten 3,2 százalék, csakúgy, mint a fej lett nyugat-európai
országokban. A fővárosban koncentrálódnak a modern gazdaság húzóágazatai:
a csúcstechnológiai iparhoz tartozó gyógyszergyárak, a távközlés és az informa-
tika vállalatai.

Budapest számára stratégiai jelentőségű az EIT jelenléte – tette hozzá –, hiszen
befektetőket hozna, mozgósítaná a fővárosi magántőkét az innovációba. A köz-
pont által felerősödhet a térségi és európai szintű kutatói migráció és mobilitás,
ez pedig a kelet-közép-európai régió felértékelődését, felemelkedését szolgálná.
Az EIT katalizátora lehet a felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, ma-
gánvállalkozások és más érdekeltek partnerségének, megerősítheti az egyetemi
műhelyeket. VG

Finanszírozás
Első szakaszban 308 millió euró a közösségi költségvetésből 2013-ig, magán-
források bevonásával, ezt kővetően értékelik a működését, majd döntenek a foly-
tatásról.

/ 2008. február 26., kedd, 10. oldal

Hétfőn ismertették az EU versenyképességi tanácsával az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet (EIT) székhelyével kapcsolatos magyar elképzeléseket,
illetve érveket amellett, hogy a hamarosan létrehozni tervezett szervezet szék-
helye Budapesten legyen. Amint azt Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési mi-
niszter a Magyar Innovációs Szövetség múlt heti közgyűlésén ismételten
megerősítette, Magyarország továbbra is komolyan lobbizik az EIT székhelyért –
csak az idén 50 millió forintot különítettek el az ezzel kapcsolatos tevékenység
finanszírozására a GKM költségvetéséből. Bár az EU szlovén elnökségének
prioritásai közé tartozik, hogy még ebben a félévben kidolgozzák az EIT szék-
helyéről való döntés menetrendjét, a versenyképességi tanács várhatóan csak
2009-ben hozza meg döntését. Budapest mellett Bécs és Wroclaw is pályázik
azért, hogy otthont adhasson az EIT-nek.

Egyed Géza, a GKM szakállamtitkára szerint azonban Budapestnek több előnye
is van a többi pályázóval szemben: a jó földrajzi adottságok, a tevékenységéhez
szükséges konferencia- és szálláshely-kapacitás mellett érv lehet, hogy még

Napi Gazdaság

Európa innovációs centrumává válna Budapest
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nem ad otthont uniós intézménynek, a vonzáskörzetében nyolc egyetemen
mintegy félmillió ember tanul és dolgozik, ez pedig kellő szellemi és infrastruk-
turális hátteret biztosítana az intézménynek. A fővárossal közösen egyébként
márciusban tervezi a GKM egy, az intézet majdani székhelyének alkalmas épü-
letek kiválasztásával kapcsolatos pályázat meghirdetését.

Az intézet feladata egyébként az, hogy megszervezze az európai egyetemek,
kutatóintézetek és a vállalatok partnerségén alapuló hálózatokat, hozzájárulva a
tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez. Az unió 2013-ig mintegy
308 millió eurót fordítana az EIT működésének finanszírozására, további for-
rások származhatnak majd az intézet saját tevékenységéből, tagállami hozzá-
járulásokból, az Európai Beruházási Banktól, illetve a magánszférától. Emellett
azt remélik a kezdetben 20-30 fővel működő adminisztrációs központ Magyar-
országra kerülésétől, hogy lendületet ad a hazai tudományos élet és a gazdaság
egymásra találásának, növelve ezáltal a hazai k+f ráfordítások arányát is. A
kormány 2010-re szeretné elérni, hogy megforduljon a k+f ráfordításokból való
részesedés aránya – vagyis akkorra a magánszektoré legyen az állami duplája –,
2013-ra pedig azt, hogy a források 90 százalékát a versenyszféra adja.

/ 2008. február 28., 15. oldal

„…A kormány erősen szorgalmazza, hogy Budapesten legyen az Európai Inno-
vációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelye, jelentette be Kákosy Csaba gaz-
dasági-közlekedési miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén…”

/ 2008. február

Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter előadást tart a Magyar Inno-
vációs Szövetség közgyűlésén, melynek témája: Innováció és versenyképesség.

A miniszter az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel (EIT) kapcsolatos
bejelentést tesz.

A miniszter előadásának kezdete: 2008. február 22. péntek 10.00 óra (A
közgyűlés 9.30-kor kezdődik)
Megközelíthető: a Moszkva térről induló 22, vagy piros 22-es autóbusszal. A
Dénes utcai megállótól az Európa Konferencia Központ 150 méterre található.

Budapesti 7 Nap

Az innováció a fejlődés záloga

GKM Online

Magyar Innovációs Szövetség Közgyűlése
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Térkép a következő linken tekinthető meg:
http://www.ecc-hunguesthotels.hu/magyar/elerhetoseg.html
További információ: GKM Szőke Katalin 20/511-60-21
MISZ Garay Tóth János 30/900-4850

Az EIT-ről:
Az EU Európai Innovációs és Technológiai Intézete az unió gyorsabb gazdasági
növekedést célzó stratégiájának egyik eszköze. Összefogja a tudásháromszög
szereplőit, integrálja az oktatás, a kutatás és az innováció európai hálózatát.

Helyszín: Európa Kongresszusi Központ, Bp. II. Hárshegyi út 5-7.

/ 2008. február 22.

A Magyar Innovációs Szövetség ma tartja 2007. évi rendes közgyűlését Bu-
dapesten, a rendezvényen előadást tart Kákosy Csaba gazdasági és köz-
lekedési miniszter. Kákosy Csaba a közgyűlésen várhatóan az Európai Innová-
ciós és Technológiai Intézettel (EIT) kapcsolatos bejelentést tesz.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetre vonatkozó szabályozást 2007
novemberében hagyták jóvá az Európai Unió versenyképességi ügyekkel fog-
lalkozó miniszterei.

A központ feladata, hogy integrálja az oktatás, a kutatás és az innováció euró-
pai hálózatát. Az intézmény várhatóan az idén megkezdi működését.

2008. február 22.

Magyarország eltökélt abban, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Inté-
zet (EIT) székhelye Budapesten legyen, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket feb-
ruár 25-én ismertetik az EU Versenyképességi Tanácsával – jelentette be
Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter pénteken a Magyar Innová-
ciós Szövetség közgyűlésén, Budapesten.

A miniszter elmondta: az intézet feladata, hogy megszervezze az egyetemek,
kutatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló hálózatokat és hozzájáruljon
a tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez. Hozzátette, hogy ha az

Hírszerző Online

Kákosy Csaba ma bejelent

Hírszerző Online /

Budapesten legyen az európai innovációs intézet - lobbizik a GKM
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intézet központja Magyarországra kerül, az nagyban javítaná az ország verseny-
képességét, a székhelyért eddig Bécs és a lengyelországi Wroclav nyújtott be
pályázatot. A Versenyképességi Tanács döntése legkésőbb 2009 tavaszára
várható.

Kákosy Csaba hangsúlyozta, hogy az EIT szakmai tevékenységébe való közvetlen
bekapcsolódás felértékelné a kelet-közép-európai régiót.

A közösségi költségvetésből 308 millió eurót fordítanak az intézetre 2013-ig,
további források származhatnak az intézmény saját tevékenységéből, állami
hozzájárulásokból, az Európai Beruházási Banktól és a magánszférából is.
Hozzátette: 2013 után értékelik az intézet működését és döntenek a folytatást
illetően.

Egyed Géza a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára sajtó-
tájékoztatón kifejtette, hogy Magyarország egyik legnagyobb előnye a másik két
pályázóval szemben, hogy még nem ad otthont Európai Uniós intézménynek
szemben például Lengyelországgal, ahol az EU Határőrizeti Ügynökség műkö-
dik.

Egyed Géza a pályázat sikerességének érdekében tett lépések között kiemelten
fontosnak tekinti a lobbitevékenységet, a teljes lobbitevékenységre fordított ösz-
szeggel kapcsolatban nem tudott adatokat közölni, annyit árult el, hogy a GKM
50 millió forintot fordít rá az idén.

2008. február 22.

Magyarország eltökélt abban, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Inté-
zet (EIT) székhelye Budapesten legyen, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket feb-
ruár 25-én ismertetik az EU Versenyképességi Tanácsával – jelentette be
Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter pénteken a Magyar Innová-
ciós Szövetség közgyűlésén, Budapesten.

A miniszter elmondta: az intézet feladata, hogy megszervezze az egyetemek,
kutatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló hálózatokat és hozzájáruljon
a tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez.

Hozzátette, hogy ha az intézet központja Magyarországra kerül, az nagyban ja-
vítaná az ország versenyképességét, a székhelyért eddig Bécs és a lengyel-
országi Wroclav nyújtott be pályázatot. A Versenyképességi Tanács döntése
legkésőbb 2009 tavaszára várható.

Stop Extra Online /

Kákosy: legyen Budapesten az európai innovációs intézet
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Kákosy Csaba hangsúlyozta, hogy az EIT szakmai tevékenységébe való közvetlen
bekapcsolódás felértékelné a kelet-közép-európai régiót.

A közösségi költségvetésből 308 millió eurót fordítanak az intézetre 2013-ig,
további források származhatnak az intézmény saját tevékenységéből, állami
hozzájárulásokból, az Európai Beruházási Banktól és a magánszférából is.
Hozzátette: 2013 után értékelik az intézet működését és döntenek a folytatást
illetően.

A szaktárca vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az innováció, illetve a kuta-
tás-fejlesztés hosszú távú befektetés lehet Magyarországnak, a kormány célul
tűzte ki, hogy 2013-ban a GDP 1,8 százalékát fordítsák K+F-re, ez a szám
2005-ben kevesebb mint egy százalék volt.

Egyed Géza a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára sajtó-
tájékoztatón kifejtette, hogy Magyarország egyik legnagyobb előnye a másik két
pályázóval szemben, hogy még nem ad otthont Európai Uniós intézménynek
szemben például Lengyelországgal, ahol az EU Határőrizeti Ügynökség műkö-
dik.

Kiemelte, hogy Budapest világváros, jó légi infrastruktúrával rendelkezik és a
környékén található 8 egyetemen mintegy 0,5 millió ember tanult és dolgozik.

Egyed Géza a pályázat sikerességének érdekében tett lépések között kiemelten
fontosnak tekinti a lobbitevékenységet, a teljes lobbitevékenységre fordított
összeggel kapcsolatban nem tudott adatokat közölni, annyit árult el, hogy a
GKM 50 millió forintot fordít rá az idén.

/ 2008. február 22.

Magyarország eltökélt az iránt, hogy az Európai Innovációs és Technológiai
Intézet (EIT) székhelye Budapesten legyen; az ezzel kapcsolatos elképzeléseket
február 25-én ismertetik az EU Versenyképességi Tanácsával – jelentette be
Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter pénteken a Magyar Innová-
ciós Szövetség (MISZ) közgyűlésén Budapesten. Mindez azonban nem oldja
meg azt az alapvető problémát, hogy a hazai innovációt jelenleg nagy mértékben
gátolja a szakemberhiány. Mfor.hu tudósítás.

Kevés területen van sok jó szakember

A miniszter elmondta: az intézet feladata, hogy megszervezze az egyetemek,

Mfor.hu

Európai innovációs centrummá válhat Budapest
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kutatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló hálózatokat, és hozzájáruljon
a tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez.

Szerinte ha az intézet központja Magyarországra kerülne, az nagyban javítaná
az ország versenyképességét. A székhelyért eddig Bécs és a lengyelországi
Wroclav nyújtott be pályázatot. A Versenyképességi Tanács döntése legkésőbb
2009 tavaszára várható. Kákosy Csaba hangsúlyozta, hogy az EIT szakmai tevé-
kenységébe való közvetlen bekapcsolódás felértékelné a kelet-közép-európai ré-
giót.

A közösségi költségvetésből 308 millió eurót fordítanak az intézetre 2013-ig.
További források származhatnak az intézmény saját tevékenységéből, állami
hozzájárulásokból, az Európai Beruházási Banktól és a magánszférából is.

A szakemberhiány az innováció legfőbb gátja
Szabó Gábor, a MISZ elnöke az eseményen kiemelte, hogy az innováció fő gátja
Magyarországon a megfelelő szakemberek hiánya. A műszaki és természet-
tudományi diplomák aránya alacsony, s az élethosszig tartó tanulást is kevesen
vallják követendő irányelvnek. Az elnök idézte a GKI Gazdaságkutató 2007-es
tanulmányát is, melyből kiderül, hogy a hazánkban jelenlévő vállalatok szerint is
a szakemberhiány az innováció legfőbb akadálya.

A MISZ elnöke szerint a szakember-utánpótlás problémái pusztán a felsőok-
tatás átszervezésével nem orvosolhatók. A közoktatásban is fejleszteni kellene
a természettudományos képzést annak érdekében, hogy kedvet csináljanak a
fiataloknak a műszaki pályához.

A miniszter és Szabó Gábor szerint tarthatatlan az, hogy Magyarországon az
állam kétszer akkora arányban részesül a k+f+i-költségekből, mint a magán-
szektor. A kormányzat célkitűzése, hogy 2010-re ez az arány megforduljon,
2013-ra pedig a ráfordítás 90 százaléka jusson a versenyszférára.

A kkv-knak drága a jó munkaerő
Deme Gábor elnökségi tag előadásában elmondta, hogy a kis- és középvállalatok
(kkv-k) számára csak az innovatív termékek és szolgáltatások teszik lehetővé a
fajlagosan magasabb árrést. Ehhez viszont jól képzett, innovatív szakemberek
szükségesek. Az igazán megfelelő dolgozókat a kis cégek sokszor nem tudják
megfizetni – tette hozzá.

Szakértők szerint nagyon kevés olyan terület van, amihez Magyarországon
sokan értenek magas szinten. Ez ellehetetleníti, hogy a multinacionális cégek
kutatás-fejlesztési központjaikat hazánkba telepítsék.

Ez a jelenség annak a következménye, hogy túl sokféle képzés, túl alacsony szín-



vonalon szerepel a felsőoktatásban – ezért fontos lenne a tanárképzés minő-
ségének javítása is.

Népszerűsítő program indul
Az eseményen elhangzott, hogy egy tehetségkutató és tudománynépszerűsítő
program is indul THE (Tudományos Hasznos Emberi) néven. Az alapítók szerint
a növekedés és fejlődés egyetlen módja az, ha a kutatás-fejlesztést és az ehhez
kapcsolódó szakemberképzést az azt megillető helyen kezeljük, és ezzel párhu-
zamosan megfordítjuk azt a trendet, miszerint az utóbbi időben csökken az ér-
deklődés a műszaki és természettudományok, valamint a tudományos hivatás
iránt.

/ 2008. február 22.

Magyarország eltökélt abban, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Inté-
zet (EIT) székhelye Budapesten legyen, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket
február 25-én ismertetik az EU Versenyképességi Tanácsával – jelentette be
Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter pénteken a Magyar Innová-
ciós Szövetség közgyűlésén Budapesten.

A miniszter elmondta: az intézet feladata, hogy megszervezze az egyetemek,
kutatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló hálózatokat és hozzájáruljon
a tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez.

Hozzátette, hogy ha az intézet központja Magyarországra kerül, az nagyban
javítaná az ország versenyképességét, a székhelyért eddig Bécs és a lengyel-
országi Wroclav nyújtott be pályázatot.

/ 2008. február 22.

Magyarország eltökélt abban, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Inté-
zet (EIT) székhelye Budapesten legyen, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket
február 25-én ismertetik az EU Versenyképességi Tanácsával – jelentette be
Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter pénteken a Magyar Innová-
ciós Szövetség közgyűlésén Budapesten.

Magyarország eltökélt abban, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Inté-
zet (EIT) székhelye Budapesten legyen, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket feb-
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ruár 25-én ismertetik az EU Versenyképességi Tanácsával – jelentette be
Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter pénteken a Magyar Innová-
ciós Szövetség közgyűlésén Budapesten. Az intézet feladata, hogy megszer-
vezze az egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló háló-
zatokat és hozzájáruljon a tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez.
Hozzátette, hogy ha az intézet központja Magyarországra kerül, az nagyban
javítaná az ország versenyképességét, a székhelyért eddig Bécs és a lengyel-
országi Wroclav nyújtott be pályázatot.

/ 2008. február 23.

Magyarország eltökélt abban, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Inté-
zet (EIT) székhelye Budapesten legyen, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket feb-
ruár 25-én ismertetik az EU Versenyképességi Tanácsával – jelentette be
Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter pénteken a Magyar Innová-
ciós Szövetség közgyűlésén, Budapesten. Az intézet feladata, hogy megszer-
vezze az egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló hálóza-
tokat és hozzájáruljon a tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez.
Hozzátette, hogy ha az intézet központja Magyarországra kerül, az nagyban ja-
vítaná az ország versenyképességét, a székhelyért eddig Bécs és a lengyel-
országi Wroclav nyújtott be pályázatot.

/ 2008. február 23.

A magyar főváros szívesen lenne az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet
székhelye, amellyel a GKM reményei szerint vonzóbbá válna a magántőke szá-
mára a tudásba és innovációba történő befektetés. Ezáltal nőhetne a verseny-
képesség, de nemcsak mi járnánk jól, hanem egész Kelet-Közép-Európa. Auszt-
ria, Magyarország és Lengyelország is szívesen lenne székhely.

Magyarország eltökélt abban, hogy Budapesten legyen az EIT székhelye, az ez-
zel kapcsolatos elképzeléseket február 25-én ismertetik az Európai Unió Ver-
senyképességi Tanácsa előtt – jelentette be Kákosy Csaba gazdasági és köz-
lekedési miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén.

Azon túl, hogy egy számunkra kedvező döntés jótékonyan hatna Magyarország
nemzetközi megítélésére, tudományos és EU-diplomáciai megbecsülésére,
közvetett módon a versenyképességet is javítaná – hangsúlyozta a szaktárca

Gondola.hu

Kákosy: legyen Budapesten az európai innovációs intézet

Piac&Profit Online

Gazdag város lehetne Budapest...



vezetője. Szerinte ugyanis a felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek és
a vállalati szféra innovációs törekvéseinek katalizátoraként az EIT vonzóbbá
teheti a magántőke számára a tudásba és innovációba történő befektetést.

Az EIT szakmai tevékenységébe való közvetlen bekapcsolódás lehetősége a
kelet-közép-európai régiót is felértékelné, hiszen kitágítaná lehetőségeit az
európai szintű stratégiai innovációs hálózat megalkotásában - állította Kákosy
Csaba.

Több ország verseng
Ausztria, Magyarország és Lengyelország is szívesen lenne székhely, ám
tekintettel arra, hogy az EU alapjogi ügynöksége Bécsben, míg a határvédelmi
ügynökség Varsóban található, Budapestnek akár nagy esélye is lehet a
versenyben.

A vetélkedés nem véletlen, hiszen 2013-ig a tervek szerint körülbelül hat tudás
és innovációs közösséget hoz majd létre az intézet, amelyek az európai
gazdaság és társadalom szempontjából alapvetően fontos területeken keresik a
választ a hosszú távú stratégiai kihívásokra.

Várhatóan az EIT pénzügyi finanszírozásával sem lesz gond, mivel az EU idei
költségvetésének értelmében (a Galileo programmal együtt) 2,7 milliárd euró
többletforrást biztosítanak a működésére.

A magyar elkötelezettséget bemutató angol nyelvű kiadvány elérhető a GKM
honlapján.

/ 2008. február 24.

„...Magyarország eltökélt abban, hogy Budapesten legyen az Európai Innová-
ciós és Technológiai Intézetet (EIT) székhelye, az ezzel kapcsolatos elképzelé-
seket február 25-én ismertetjük az Európai Unió Versenyképességi Tanácsa
előtt – jelentette be Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter a Magyar
Innovációs Szövetség közgyűlésén...”

/ 2008. február 25.

Magyarország eltökélt abban, hogy Budapesten legyen az Európai Innovációs és
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Technológiai Intézetet (EIT) székhelye, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket
február 25-én ismertetjük az Európai Unió Versenyképességi Tanácsa előtt;
jelentette be Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter a Magyar
Innovációs Szövetség közgyűlésén.

A szaktárca vezetője hangsúlyozta: azon túl, hogy egy számunkra kedvező dön-
tés jótékonyan hatna Magyarország nemzetközi megítélésére, tudományos és
EU-diplomáciai megbecsülésére, közvetett módon a versenyképességet is ja-
vítaná. A felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek és a vállalati szféra in-
novációs törekvéseinek katalizátoraként ugyanis az EIT vonzóbbá teheti a ma-
gántőke számára a tudásba és innovációba történő befektetést.

/ 2008. február 25.

Magyarország eltökélt abban, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Inté-
zet (EIT) székhelye Budapesten legyen, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket ma
ismertetik az EU Versenyképességi Tanácsával – jelentette be Kákosy Csaba
gazdasági és közlekedési miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlé-
sén.

A miniszter elmondta: az intézet feladata, hogy megszervezze az egyetemek,
kutatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló hálózatokat és hozzájáruljon
a tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez. Hozzátette, hogy ha az
intézet központja Magyarországra kerül, az nagyban javítaná az ország verseny-
képességét, a székhelyért eddig Bécs és a lengyelországi Wroclav nyújtott be
pályázatot. A Versenyképességi Tanács döntése legkésőbb 2009 tavaszára
várható. Kákosy Csaba hangsúlyozta, hogy az EIT szakmai tevékenységébe való
közvetlen bekapcsolódás felértékelné a kelet-közép-európai régiót.

A közösségi költségvetésből 308 millió eurót fordítanak az intézetre 2013-ig,
további források származhatnak az intézmény saját tevékenységéből, állami
hozzájárulásokból, az Európai Beruházási Banktól és a magánszférából is.
Hozzátette: 2013 után értékelik az intézet működését és döntenek a folytatást
illetően.

A szaktárca vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az innováció, illetve a kuta-
tás-fejlesztés hosszú távú befektetés lehet Magyarországnak, a kormány célul
tűzte ki, hogy 2013-ban a GDP 1,8 százalékát fordítsák K+F-re, ez a szám
2005-ben kevesebb mint egy százalék volt.

Egyed Géza a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára kifejtet-

Origo Üzleti Negyed

Lobbizunk az európai innovációs intézetért

213

8

A közgyülés sajtóvisszhangja



te, hogy Magyarország egyik legnagyobb előnye a másik két pályázóval szem-
ben, hogy még nem ad otthont Európai Uniós intézménynek szemben például
Lengyelországgal, ahol az EU Határőrizeti Ügynökség működik. Kiemelte, hogy
Budapest világváros, jó légi infrastruktúrával rendelkezik és a környékén talál-
ható 8 egyetemen mintegy 0,5 millió ember tanult és dolgozik.

Egyed Géza a pályázat sikerességének érdekében tett lépések között kiemelten
fontosnak tekinti a lobbitevékenységet, a teljes lobbitevékenységre fordított ösz-
szeggel kapcsolatban nem tudott adatokat közölni, annyit árult el, hogy a GKM
50 millió forintot fordít rá az idén.

/ 2008. február 28.

„…Magyarország eltökélt abban, hogy Budapesten legyen az Európai Innovációs
és Technológiai Intézetet (EIT) székhelye, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket
február 25-én ismertetjük az Európai Unió Versenyképességi Tanácsa előtt ?
jelentette be Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter a Magyar
Innovációs Szövetség közgyűlésén…”

/ 2008. 03. 11.

Magyarország eltökélt abban, hogy Budapesten legyen az Európai Innovációs és
Technológiai Intézetet (EIT) székhelye, az ezzel kapcsolatos elképzeléseket
február 25-én ismertetjük az Európai Unió Versenyképességi Tanácsa előtt –
jelentette be Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter a Magyar
Innovációs Szövetség közgyűlésén.

A szaktárca vezetője hangsúlyozta: azon túl, hogy egy számunkra kedvező
döntés jótékonyan hatna Magyarország nemzetközi megítélésére, tudományos
és EU-diplomáciai megbecsülésére, közvetett módon a versenyképességet is
javítaná. A felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek és a vállalati szféra
innovációs törekvéseinek katalizátoraként ugyanis az EIT vonzóbbá teheti a
magántőke számára a tudásba és innovációba történő befektetést.

Kákosy Csaba szerint az EIT szakmai tevékenységébe való közvetlen bekap-
csolódás lehetősége a kelet-közép-európai régiót is felértékelné, hiszen kitá-
gítaná lehetőségeit az európai szintű stratégiai innovációs hálózat megalkotá-
sában.

GKM Hírlevél
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A magyar elkötelezettséget bemutató angol nyelvű kiadvány elérhető a GKM
honlapján: www.gkm.gov.hu.

/ 2008. március 27.

„…Az uniós átlag felét sem éri el természettudományos, műszaki területeken
végző diplomások aránya. Természetesen nem a felsőoktatás minőségének
rontása, hanem az általános- és a középiskolák természettudományos ok-
tatásának megerősítése vezetne a kívánt célhoz. Mielőbb meg kell teremteni
ennek tartalmi, módszertani és infrastrukturális feltételeit. Így is kell vagy öt-tíz
év, mire megmutatkozik a változások eredménye. (Szabó Gábor a Magyar
Innovációs Szövetség – a MISZ – elnöke az idei közgyűlésen.)…”

Infovilág

Tudás, képzettség, kultúra – Kiválthatjuk-e a siker receptjét?
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