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Projektek bemutatása 
A Projektet az Európai Unió Interreg Europe 

Programja (ERFA) és a magyar költségvetés 

(NGM) finanszírozza 85%+15% arányban.  

Speciális egészségügyi-ápolási és 

egészségipari kihívások: 

 Munkaerőhiány 

 Munkakörülmények 

 IKT, IoT, BIG DATA, AI, e-/m-/tele-Health 

 Funkciók és kompetenciák 

elmozdultak/elmozdulnak 

 Egészségügyi dolgozók ötletei, újításai elvesznek 

 Technológia és/vagy eljárások befogadása 

(beteg/ipar?) 

 Elszámolás-finanszírozás, technológia, eljárás, 

irányelv 

JS: HoCare-HELIUM együttműködés projekt 

szinten 

  HoCare HELIUM Összesen 

Szemeszter 4+4 5+4 5+4 

ÁEEK költségvetés 

(EUR) 
132 185,00 157 892,00 290 077,00 

SE EMK költségvetés 
(EUR) 

 176 052,00   176 052,00  

Projekt teljes 

költségvetése 

(EUR) 
1 247 673,00  1 982 862,00  3 023 535,00 

HELIUM 

(NL, BE, UK, PT, HU) 

Living Lab / open 

innovation  

Quadruple helix 

cooperation in:  

 Scouting >  

 Creating > 

 Valorizing >  

 Uptake > 

of innovation (in 

healthcare and industry) 

Együttműködés az innováció 

“felderítése”, “létrehozása”, 

“értéknövelése” és “piacra 

vitele” során. 

HoCare  

(CY, LT, CZ, RO, BG, SI, PT, HU) 

Generation of innovation in 

home care through 

addressing : 

unmet needs identified 

by stakeholder groups in 

quadruple helix model; 

public driven innovation 

processes; 

Bringing innovative Home 

Care solutions quicker to 

the market by using, again, 

quadruple helix approach. 

Kielégítetlen igényekre és a 
közszféra húzó szerepére 
alapozott, a gyorsabb piacra 
vitelt eredményező innováció. 
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Mit tanultunk a projektekből?   

Jó gyakorlatok: 

• egyrészt az érintettek együttműködéséről és annak sikeres 

támogatásáról szólnak. A jó gyakorlatok megismerése tehát a 

megfogalmazásra kerülő javaslatok összeállításához nyújt 

segítséget; 

• másrészt az együttműködés jó példáinak eredményét, azaz 

számos már kifejlesztett és használt egészségipari-

egészségügyi innovatív megoldást, terméket és eljárást is meg 

lehetett ismerni a jó gyakorlatok gyűjtésével. Ezáltal akár 

azonnal vagy kisebb „honosítással” átvehető megoldások 

kerülhetnek a hazai ellátó rendszerbe. 
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Mit lehet hasznosítani a projektekből?  

Mit javaslunk beépítésre a GINOP-ba? 

1. Jó gyakorlatok külföldről 

2. Általános észrevételek a GINOP felhívásokhoz 

3. Rövid és hosszabb távú javaslatok: 

- új konstrukciókra 

- értékelési szempontokra 
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● fókusz legyen inkább  a formai kritériumok helyett  a szakmai 

tartalmon 

● pályázó a végrehajtandó feladatot figyelembe véve maga 

határozhassa meg, hogy milyen módon kíván más 

intézményekkel együttműködni 

● az ellátók és az ellátottak részvételének erősítése 

● ikerkiírások szükségessége 

● kiírásnak célszerű vagy eredménytermék, vagy indikátor szinten 

konkrét piacon hasznosuló terméket/szolgáltatást definiálnia 

● fontos figyelembe venni az alulról jövő, ügyfélre szabott 

kezdeményezéseket 

● módszertani és az üzleti innováció összekapcsolásának 

ösztönzése 

Általános észrevételek a GINOP felhívásokhoz 
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HOSSZABB TÁVON: 

1. Együttműködés, integráció, hálózatosodás 

 (A) Együttműködésre épülő új ellátási formák (Pl.: EFI, praxisközösség, stb.) 

 (B) Technológia által megváltoztatott integrált ellátási formák 

2. Living Lab és Innovációs HUB (inlc. Befogadás előkészítése) 

 EFOP-tól függyetlen 

3. A valós piaci igényekre épülő - az egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadását is 

előkészítő – innováció támogatása  

 EFOP-hoz kapcsolódik (pl. Egynapos sebészet vagy Pszichiátria, stb.) 

 A)   Stakeholder-elemzésen és „quadruple helix” együttműködésen alapuló „Innovation Ecosystem 

Buy-in” 

B)   Living Lab 

C)   A+B együtt 

4. Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztésekhez (EEÁF) való kapcsolódás támogatása (inlc. 

Befogadás előkészítése)  

Az EFOP-1.9.6-16-hoz kapcsolódik   

5. Innovációs közbeszerzés előkészítése 

6. Innovációs célú közbeszerzésen való ajánlattevői felkészülés és részvétel támogatása 

RÖVID TÁVON:  Ipari Park & Inkubátor Házak – Living Lab szolgáltatások / 
együttműködés támogatása 

Rövid és hosszabb távú javaslatok 
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Project smedia 

Köszönöm a figyelmet!  

https://www.interregeurope.eu/helium/ 

https://www.interregeurope.eu/hocare/ 

Csizmadia István 
Szakmai főtanácsadó, nemzetközi programok és projektek 

ÁEEK Projektirányítási Igazgatóság 
Mobil: +36204690557 

E-mail: csizmadia.istvan@aeek.hu 

https://www.interregeurope.eu/helium/
https://www.interregeurope.eu/hocare/
https://www.interregeurope.eu/hocare/
https://www.interregeurope.eu/hocare/

