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A V4-es országokat, Romániát és Bulgáriát figyelembe véve Magyarország költi a
második legtöbbet kutatásra és fejlesztésre (k+f) GDP arányosan (Csehország
után).
Magyarország nagyjából 1200 millió eurót költött K+F-re 2011-ben, ezzel harmadik
helyen állunk a régióban. Mind Csehországban, mind Lengyelországban nagyjából
2800 milliárd eurót költöttek erre a célra 2011-ben (lakosságarányosan Magyarország
1,65-ször többet költ K+F-re, mint Lengyelország).
A K+F-re fordított kiadások összetételében Magyarországon legnagyobb az üzleti
szféra aránya (62,42 %).

HIGH-TECH KÜLKERESKEDELEM
A világ összes országába irányuló high-tech exportot tekintve 2012-ben
Magyarország 13 976 millió EUR exportjával a 11. helyen állt az EU27
tagországok rangsorában (61% EU27 tagországba).
2012-ben Magyarország 13048 millió EUR értékű high-tech importja az európai
országok világ összes országából származó high-tech importját tekintve a 12.
helyen állt a rangsorban (48% EU27 tagországból).
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Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)
A Kormány 265/2010. (XI.19) sz. rendeletével hozta létre a Nemzeti
Külgazdasági Hivatalt (HITA).
A Hivatal a Miniszterelnökség irányítása alatt működő központi hivatal,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal céljai:
 Exportfejlesztés támogatása
 Befektetésösztönzés elősegítése

• Országos lefedettség (16
helyen)
• Helyi szintű tevékenységet
biztosítása
• Regionális rendezvények
• Széleskörű kapcsolat a
helyi hatóságokkal,
önkormányzatokkal,
szakmai és civil
szervezetekkel,
vállalkozásokkal,
vállalkozói szervezetekkel,
médiával.

KGSZ hálózat koordinálása

Belföldi regionális hálózat

Hazai és nemzetközi hálózat

• Adott reláció gazdasági
információinak gyűjtése és
közzététele
• 50 országban, 65
állomáshelyen
• Helyi ismeretek,
információk közvetítése,
segítségnyújtás
• Helyi rendezvények
(multiszektorális, GVB-k
melletti üzleti programok
stb.)

Üzletfejlesztési szolgáltatásaink
•

Cégre szabott tanácsadás

•

Képzések (KKV Akadémia)

•

Partnerkeresés, megkeresések

•

Hungarian Investment Projects

kezelése

•

Hungarian Technology Projects

Külföldi szakkiállításokon való

•

Év Exportőre Díj

részvétel

•

Pályázatok, tenderfigyelés

•

Ki- és beutazó delegációk

•

Beszállítói programok

•

Ágazati információ (kiadványok,

•

ágazati nap)
•

Üzletember találkozókon,
roadshow-kon részvétel

(polcbeszállítás)
•

ENSZ, Világbank beszállítás

Ágazatok
Tradicionális
Ágazatok
–
–
–
–

textil- és bőripar
élelmiszeripar, bor
fa- és bútoripar
papír-, nyomda- és
csomagolóipar
– műanyag- és
vegyipar

Tudásalapú
Ágazatok
– élettudományok
– ICT
– környezeti
háttéripar
– kreatív ágazatok
– logisztika
– védelmi ipar

Technológia Alapú
Ágazatok
– mezőgazdasági
gépgyártás
– élelmiszeripari
gépek
– gépipari
technológiák
– fémipar
– autóipar
– járműipar (vasút,
hajó, busz)
– repülő- és űripar
– építőipar
– elektronika
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Enterprise Europe Network (EEN)
Nemzetközi hálózat
 világ legnagyobb és az
vállalkozásfejlesztési hálózata

EU

egyetlen



jelenleg összesen 54 országban fog össze közel
600 üzletfejlesztési és innovációs szervezeteket



egyedülálló
földrajzi
lefedettség
(EU
tagállamokon kívül pl. USA, Dél-Korea, Marokkó,
Oroszország, Kína) és tevékenységi kör
(üzletfejlesztés és K+F/innováció)



cél: KKV-k külpiacra jutásának segítése,
nemzetközi kapcsolataik bővítése, innovatív
technológiák hasznosításának elősegítése, K+F
pályázatokba való bekapcsolódásuk támogatása



célcsoport: mikro- kis- és középvállalkozások,
kutatók,
kezdő
vállalkozók,
egyetemek,
klaszterek
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Enterprise Europe Network magyar hálózat

Magyar hálózat
 országos lefedettségű konzorcium, egyedülálló platform

 HITA konzorciumvezető, koordinátor és tag is
(Közép- és Észak-Magyarország régióban)
 további tagok: Csongrád Megyei KIK, Fejér Megyei
KIK, Győr-Moson-Sopron Megyei KIK, Hajdú-Bihar
Megyei KIK, Pécs-Baranyai KIK, PRIMOM SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány,
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
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HITA EEN tevékenységek – I.


Cégre szabott üzletfejlesztési/innovációs és
K+F
tanácsadás
(kiemelt
témakörök:
közbeszerzés,
IPR,
export
inkubáció,
finanszírozás, pályázatok)



Szakmai programok megvalósítása és follow
up: szeminárium, tréning, workshop, nemzetközi
üzletember találkozó, szakmai tanulmányút
céglátogatással egybekötve



Nemzetközi
partnerkeresés:
innovációs
partnerközvetítő
adatbázis támogatással



Nemzetközi együttműködések elősegítése
K+F pályázati konzorciumokba (H2020) való
bekapcsolódás révén

üzleti,
és
szolgáltatás
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HITA EEN tevékenységek – II.
Egyéb tevékenységek
 KKV hét koordinátor - EU kezdeményezés, amelyben speciális
rendezvényeket szervezünk KKV-knak aktuális témakörökben, továbbá
segítjük a rendezvényszervező cégeket bekapcsolódni a programba
 CIP öko-innovációs program kontaktpont - cégeket tanácsadással
segítjük a sikeres pályázás érdekében környezetvédelmi témakörben
 EU IPR Helpdesk Nagykövet Program - Európai Bizottság szellemi
tulajdonvédelemmel
kapcsolatos
szolgáltatásokat
nyújtó
kezdeményezése
Nemzetközi projektek
 Erasmus Fiatal Vállalkozóknak kontaktpont - EUs támogatás
vállalkozni kívánó fiataloknak és start-up cégeknek, hogy
tapasztalatszerzés céljából 1-6 hónap közötti időszakot eltöltsenek egy
másik EUs ország tapasztalt vállalkozásánál
 Climate KIC partner - innovációval az üzleti, akadémiai és kutatói
szféra közti hálózatosodás motiválása, felgyorsítása az éghajlatváltozás
mérséklése érdekében
 DanubePie - “Öko-design termék innováció a Duna-régióban”

Térítésmentes adatbázisaink
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Üzleti partnerkereső adatbázis
Az Enterprise Europe Network egész Európát lefedő hálózatából érkező üzleti
lehetőségek összességét tartalmazza; mindazon cégek profilját, melyek a
legkülönfélébb ágazatokban nemzetközi üzleti partnereket keresnek. Információk:
http://www.enterpriseeurope.hu/Content.aspx?ContentID=89c9a913-c9be-481d-9d138ad3fbb64c3f
 Innovációs és K+F partnerkereső adatbázis
Az innovatív kis- és középvállalkozások, a kutatóintézetek és egyetemek technológiai
ajánlatait, illetve igényeit tartalmazza. Célja, hogy segítse ügyfeleinket új piacok és/vagy
fejlesztő partnerek felkutatásában, elérhetővé tegyük számukra a legújabb
technológiákat. Információk:
http://www.enterpriseeurope.hu/Content.aspx?ContentID=c0cce134-8fff-4b0b-a8cc3980b69a9eb9
Közbeszerzési tenderfigyelési szolgáltatás
CPV kódok alapján működő , angol nyelven naponta vagy hetente e-mailben értesítést
küldő, meghatározott kritériumoknak megfelelő megrendelésekre vonatkozó
ajánlatkérések. Regisztráció:http://www.winningtenders.eu/tender-trial-hungary/.

Innovációs nemzetközi együttműködés
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3D technológiájú innovatív textíliák gyártása

Az Eurotex Kft. 2012. novemberében textilipari üzleti
tanulmányúton vett részt Németországban.
Eurotex Kft. és a Gössl GmbH együttműködésében közös
kutatás eredményeként a magyar Eurotex 3D technológiát
vezetett be gyártási folyamatában. Napjainkban az Eurotex az
egyetlen, aki ilyen típusú zoknikat gyárt, mely jövedelmező
áron értékesíthető, de versenyképes a kézi készítésű termékek
mellett. Az Eurotex modern technológiája, gyártási háttere és a
Gössl által adott minták és iránymutatás sikeres közös
technológiai fejlesztést eredményezett.

K+F nemzetközi együttműködés
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4D digitális avatár infrastruktúra bemutatása a teljes körű
betegadatok eléréséhez
A HITA Enterprise Europe Network segítségével a bioinformatikai
fejlesztéseket végző Astrid Research Kft. egy nemzetközi K+F
konzorciumhoz csatlakozott, és a konzorcium közel 2,5 millió EUR
EU támogatást nyert kutatási projektjéhez, melyben a betegek
egészségi állapotát digitálisan megjelenítő koncepciót fejlesztenek.
MyHealthAvatar a legkorszerűbb ICT technológián alapul és
hozzájárul a személyre szabott betegség előrejelzéshez és annak
megelőzéséhez, illetve támogatja az egészséges életmódot és az
önálló életvitelt.
A MyHealthAvatar projekt 2013. márciusban indult és 3 évig tart. A
9 tagú konzorcium 2 477 000 EUR támogatást kap összesen.

H2020-hoz kapcsolódó további
jövőbeni EEN szolgáltatások
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KKV eszköz kedvezményezettjeinek
 KKV eszköz kedvezményezettjeinek (I-II. fázis) innovációs
menedzsment kapacitás fejlesztése
 KKV eszköz kedvezményezettjeinek (I-II. fázis) coaching
kiválasztásban, mentorálásban segítségnyújtás
 KKV eszköz kedvezményezettjeinek (III. fázis) általános EEN
szolgáltatások nyújtása

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Holly Sára
E-mail: sara.holly@hita.hu
Tel.: 06-1-872-6506
Web: http://www.hita.hu/
www.enterpriseeuropenetwork.hu
www.een.ec.europa.eu

