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UpGradeSME

http://www.interregeurope.eu/upgradesme
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UpGradeSME célkitűzés

http://www.interregeurope.eu/upgradesme

Kis- és középvállakozások

nemzetközi színtérre jutásának 

támogatása

� A releváns nemzeti és 
regionális szakpolitikák 
fejlesztése és sikeres programok 
elemzése révén
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Mit tanultam a projektből? 

A periféria és a központi régió 
különbözősége szakpolitikai 
szempontból

A periféria régiók hasonló 
kihívással küzdenek - a 
nemzetközi színtérre jutást 
‘open call’ rendszerben 
támogatják – nem hatékony 
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Mi hasznosítható a projektből

Külföldi gyakorlat alapján az open call
típusú felhívások helyett bizalmon 
alapuló támogatások kidolgozása, 
dedikáltan, kiválasztott szereplők

fejlesztése.

A kiírás specifikációja bizonyos kiemelt 
szektorokra – holland gyakorlat

Szinergia megtalálása a hasonló 
kiírásokkal - átfedés helyett 
komplementer kiírások kialakítása
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INKREASE

http://www.interregeurope.eu/inkrease
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INKREASE célkitűzés

http://www.interregeurope.eu/inkrease

A kis- és középvállalkozások és a K+F 

szektor együttműködését segítő 
szakpolitikai eszközök fejlesztése 

RIS3 stratégiákhoz való illeszkedés

KKV és K+F együttműködés gyakorlati 
példák megismerése 
révén
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Mit tanultam a projektből? 

Jó példák KKV és K+F együttműködésben

Kutatási egységek, intézmények sikeres 
működésének feltételei (FR, IT, ESP)

Célzott regionális, tartományi 
támogatási konstrukciók hatékonysága
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Mi hasznosítható a projektből

A tanultak alapján 

• a hazai kiírás bátrabb 
specializációja

• GINOP K+F centrum kiírás 
létrehozása

• RIS3 illeszkedés segítése
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BRIDGES

http://www.interregeurope.eu/bridges
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BRIDGES célkitűzés

http://www.interregeurope.eu/bridges

Fa- és bútoripari ágazat, mint biogazdasági szektor 

teljeskörű revitalizációja

� Magas presztízsű, tudás-intenzív, innovatív és 
vonzó képzési lehetőségekkel rendelkező ágazattá 
válás
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Mit tanultam a projektből? 

Szakpolitikai támogatás kiemelt 
jelentősége (Irinyi-terv)

Ágazati szereplők 
kooperációjának fontossága 
(közös cél!)

Nemzetközi kapcsolatrendszer 
hasznosításának lehetősége közös 
pályázati lehetőségek során
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ERUDITE

http://www.interregeurope.eu/erudite
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ERUDITE célkitűzés

http://www.interregeurope.eu/erudite

Vidéki területek felzárkóztatása a 

digitális innovációban rejlő lehetőségek 

kiaknázása által

� Idősek szellemi és fizikai aktivitását támogató 
IKT eszközök és szolgáltatások kidolgozása
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Mit tanultam a projektből? 

Aktív időskort támogató pályázatok 
létjogosultsága

Nemzetközi kapcsolatrendszer 

hasznosításának lehetősége közös 
pályázati lehetőségek során

Nemzetközi tudástranszfer

hasznossága - külföldi tanulmányutak
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Mi hasznosítható a projektből

Élhető időskort támogató pályázatok (AAL) 
és GINOP közötti kapcsolódás fontossága

Hazai AAL kiírás lehetősége

Finn-magyar közös pályázati lehetőség (AAL) a 
projektben kiépült kapcsolatrendszernek köszönhetően
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