Mintacím szerkesztése

A nemzeti KFI stratégia megújítása
1. A stratégia felépítésének és fókuszainak újragondolása a
hazai gazdasági-társadalmi környezetben bekövetkezett
változások tükrében (pl. munkaerőpiaci változások, K+F
intenzív befektetések)

2. Szakpolitikai válaszok a változó nemzetközi iparági és
innovációs környezet kihívásaira (például: globalizáció és
globalizált gazdaság, öregedő társadalom, ipar 4.0., digitalizáció,
klímaváltozás stb.)
3. A korábbi stratégia és annak megvalósítása kapcsán a 2016-os
szakértői jelentésben, az innovációs rendszer megszilárdítására
vonatkozó peer review-ban felmerült javaslatok megfontolása

A megújított KFI stratégia
jellemzői
• átfogó jelentés a KFI stratégia céljainak eddigi
megvalósításáról,
• tényalapú stratégia-alkotási módszertan a jövő
várható trendjeinek figyelembevételével
• a társadalompolitikai és gazdaságpolitikai célok
egyensúlya
• az ágazati stratégiák és azon területek támogatási
célrendszerének összegzése, amelyek esetében a
KFI ösztönző rendszer hozzá tud járulni az
ágazati teljesítmény és versenyképesség
fejlesztéséhez.

5. a vonatkozó kormányhatározat feladatai (1414/2003. VII.
4. Korm. határozat).
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A nemzeti KFI stratégia megújítása a stratégiai tervezési és
Mintacím szerkesztése
alkalmazási
időtávban
Új vízió és hosszú távú célrendszer

2030

Megújított középtávú célrendszer

2020

Megújított helyzetkép
(közbenső értékeléssel)

2017

A „Befektetés a jövőbe” KFI stratégia elfogadása

2013
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„Top down”

A nemzeti KFI stratégia megújítása alulról építkező és
Mintacím
szerkesztése
felülről
lefelé
haladó módszertannal

Mit vizsgál?
Globális kihívások megatrendjei
Diszruptív technológiák előretörése
Globális értékláncok átrendeződése

Globális kihívások
(foresight 2030)

Helyzetkép első fejezet

„Bottom-up”

A hazai KFI rendszer
erősségei és problémái
(fókusz 2014-2017)

Mit vizsgál?
Hazai innovációs teljesítmény
A hazai KFI rendszer
A szereplők válaszadási képessége
Helyzetkép második fejezet
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Szakértők és érintettek bevonása a nemzeti KFI stratégia megújításának
folyamatába
Mintacím szerkesztése

2017. május 31.

A nemzeti
KFI stratégia
megújításának
tanácsadó
testülete

2017. aug. 31

Keretfeltételek
rögzítése

Helyzetkép megújítása

2017. Szeptember 1-től

Cél- és eszközrendszer megújítása

A Joint Research Center (JRC)
és OECD bevonása a módszertanba

Szakpolitikai egyeztetések
Érintettek bevonása
(internet platform, tematikus csoportok, stb.)
Testületi ülések

Fókuszcsoport ülések
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A nemzeti KFI stratégia megújítása során tematikus találkozók
(fókuszcsoportok)
hat-nyolc fő részvételével
Mintacím szerkesztése
A fókuszcsoportok menetrendje:
Fókuszcsoport témák

Kutatói utánpótlás és motiváció
K+F+I infrastruktúra

Fókuszok kijelölése,
kiválóság támogatása
Együttműködés, tudástranszfer
Vállalati innováció
Eszközrendszer és
megvalósíthatóság

• A fókuszcsoport üléseken a megújított helyzetelemzés adatai és a peer
review következtetéseinek rövid megtárgyalása
• Ezt követően megadott módszertan mentén az adott területre vonatkozó
problémák és célok megújítása
A fókuszcsoportok résztvevői:
• A stratégia megújításának tanácsadó testület tagjai
• Egyes témák esetében a fókuszcsoport külső szakértők és érintettek
bevonásával, több alkalommal találkozik
• Minden alkalommal jelen vannak az egyetemi-akadémiai szféra, a
nagyvállalati és KKV szektor és a tudástranszfer oldal képviselői is
A fókuszcsoportok eredménye:

• A helyzetelemzés (elsősorban adatok elemzéséhez kapcsolódó)
következtetéseinek és a következtetések súlyának értékelése
• Az adott területre vonatkozó problémák (problémafa), erősségek, ill. jó
gyakorlatok meghatározása
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