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Innováció a kistérségben  - Két sikeres inkubátorház a Dél-Dunántúlon

Sitányi László 
Innováció a kistérségben – Két sikeres inkubátorház a 
Dél-Dunántúlon

„Avagy: Van-e élet a klaszter előtt?”

Innovációs eszközök a hátrányos helyzetű kistérségek fejlesztésében

PaP N. (2005) szerint a valódi társadalmi támogatottság, illetve a források hiánya, a projektmenedzsment 
hiányosságai miatt a projektek gyakran tervek maradtak, illetve torzóként jöttek létre. Egy másik fontos 
kérdés a működés megszervezése. A kitűzött magasztos célok háttérbe szorulnak a működtetés mindennapos 
gondjaival szemben. A pályázati támogatásból létrejött projektnek a fenntartás költségeit már bevételeiből 
kell előteremtenie. Ez az a pont, ahol megmutatkozik a valódi társadalmi támogatottság, illetve a tényleges 
piaci igények. Ezek pedig zömmel nem az innovációhoz kapcsolódnak. A távlatos társadalmi célok érdekében 
esetleg a közszférának (az önkormányzatoknak, az államnak) kellene a kezdeményezés mögé állnia, de a 
jelenlegi magyar valóság számos eleme ennek a törekvésnek ellene hat:

– a források hiánya az önkormányzati szférában,

– az innovációs szervezetek mögött számos magánérdek (pl. magáncég) áll,

– kevéssé átlátható a működésük. (PaP N. 2005).

Így kijelenthetjük, hogy az innovációs szervezetek stabil fenntarthatósága Magyarországon nem 
megoldott. A nehézségek ellenére sem szabad azonban megfeledkezni a területfejlesztési innovációs 
projektek eredeti céljairól1. A tevékenységet ennek megfelelően kell szervezni. A szervezet létrehozása, 
fenntartása és a forrásbővítés nem a szervezet végcélja, hanem eszköz a fentebb felsorolt célok 
elérésére. 

A kistérségfejlesztés innovációs modelljének körvonalai

A fentiek figyelembevételével szükséges meghatározni a kistérségi innovációs fejlesztésnek egy hatékony 
modelljét. A kistérségek sajátos mérete, a tevékenységek komplex szervezésének igénye nem teszi reálissá 
tiszta funkciójú szervezetek létrehozását. Ez a jelenleg zajló törekvéseknek is egy világos sajátossága. 
Az ún. innovációs központokban keverednek az inkubációs és inkubátorház�, innováció menedzsment, 
valamint közösségfejlesztési, humánerőforrás fejlesztési és kulturális funkciók. A kistérségek korlátozott 
anyagi erőforrásokkal és ugyancsak korlátozott humán erőforrásokkal rendelkeznek. Az ésszerűségnek és 
általában a helyi igényeknek is megfelelnek a komplex, többfunkciós szervezetek. Ugyanakkor a célrendszer, 
a kompetenciák, a program és a tevékenység szintjén is világosan meg kell fogalmazni azokat az egyes 
funkciók szerint.

A kistérségi innovációs stratégiák és stratégák általános céljai:

−	 a térségi gazdaság, azon belül döntően az ipar megújítása,

1  A legfontosabbakat kiemelve: a térségi gazdaság, azon belül döntően az ipar megújítása, új vállalkozások, új munkahelyek, új termékek 
létrehozása stb.

�  A hasonló név Magyarországon két fő tevékenységi irányt takar: 1. Amikor alacsony színvonalú, általában elhagyott barnamezős 
épületekben, laktanyában levő helyet adnak jellemzően „low tech”, induló vállalkozásoknak nagyon olcsón vagy ingyen. 2. Technológiai 
inkubátorházról beszélhetünk, ha egy adott, általában „high tech” tevékenység, iparág köré csoportosítjuk az egymás működését segítő 
innovatív cégeket, szervezeteket, intézményeket.

1. évfolyam 1. szám    2007. június 18. �



10

−	 a térség belső adottságaira, erőforrásaira építő fejlesztési stratégia megvalósítása, 

−	 új vállalkozások létrehozatala, 

−	 új, magasabb hozzáadott értékű termékek létrehozása, 

−	 új munkahelyek létrehozatala a mikro- és kisvállalkozás szektorban,

−	 az akadémiai K+F szektorral a kapcsolatok kiépítése,

−	 az innovációs környezet, mint a feltételrendszer fontos elemének fejlesztése.

Mindezt egy komplex innovációs központ képes hordozni, melyben megjelenik az inkubációs, az innovációs 
központi és a közösségfejlesztési funkció is, de elnevezésében általában megmarad a hagyományos, az 
indításkor felvett3 megnevezés (PaP N. – SitáNyi l. 2006).

Az egyik legelterjedtebb innovációs eszköz a kistérség- és településfejlesztésben az inkubátorház. 
Az inkubátorház funkciót két, évek óta működő konkrét, helyi példán, mint esettanulmányon mutatjuk 
be. Ezek, a Dombóvári Ipari Parkban, 1999-ban alapított Kapos Innovációs Transzferközpont (Kapos-ITK), 
valamint a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány (SMVK) által Kaposvárott, 1998-ban indított 
Somogy-Flandria Inkubátorház.

Két sikeres inkubátorház a Dél-dunántúli régióban

Igények és lehetőségek, működési és működtetési tapasztalatok, javaslatok

Az inkubátorháznak olyan zárt telephely számít, ahol az új vállalkozások minden szükséges szolgáltatást 
és tanácsadást megkapnak működésükhöz. Az inkubátorház tulajdonképpen vállalkozás-alapítást ösztönző 
eszköz, lényege, hogy úgy segíti az induló kisvállalkozásokat, hogy mesterségesen teremt a számukra a 
piacinál kedvezőbb környezetet (olcsó bérleti díj, infrastruktúra stb.), segíti beilleszkedésüket a helyi és 
a regionális gazdaságba.  A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a vállalkozások, melyek inkubátorház 
keretei között indultak, 80–90 %-ban sikeresek, míg a hagyományosan induló cégeknek csak 30–40 %-a 
működik még 3 év múlva is (Peredi Z. 2003).

Az inkubátorházak többségének létrejötte részben, vagy egészben kapcsolódik a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nevéhez. Az alapítók célja gyakran az, hogy a legígéretesebb innovációs 
projekteket, kezdeményezéseket felkutassa, létrejöttüket támogassa, a bekerülő vállalkozások 
piacorientált és innovatív tevékenységét segítse. Általában pályázat útján kerülhet be az induló vállalkozás 
az inkubátorházba, és 2–3 éves ott tartózkodás után hagyja el azt, s kerül piaci viszonyok közé. A kezdő 
vállalkozások megkapnak minden segítséget az alapítási és piacra kerülési időszakban felmerülő problémák 
(jogi, pénzügyi tanácsadás, kiállítások szervezése, irodatechnikai szolgáltatások stb.) leküzdéséhez. 

A Kapos Innovációs Transzferközpont (Kapos-ITK), és illeszkedése a régió innovációs 
struktúráihoz

A dombóvári transzferközpont a megye és a környező megyék kistérségei innovációs kapacitásának az 
erősítésén túl, az új ipari struktúra kialakításához, illetve a helyi versenyképességének erősítéséhez nyújt 
innovációs oldalról jelentős segítséget régió mikro- és kisvállalkozásainak.

A Kapos Innovációs Transzfer Központot 1999-ben hozták létre. Az alapítók  felkészültségét dicséri, 
hogy tulajdonosai már önmagukban egy kisebb innovációs, kistérségi minta-hálózatot alkotnak:

	 Dombóvár Város és Kaposszekcső Község Önkormányzata
	 Kaposszekcső Mezőgazdasági Rt.

3  Általában a település - kistérség első ilyen tárgyú, a nyertes pályázatának tárgya és/vagy kiírója által „elvárt” név, mely később sok 
esetben már nem takarja a tényleges tevékenységeket, sőt néha félrevezető, de ezt ritkán igazítják a tényleges tevékenységhez, funkcióhoz, 
helyi szerephez.

Innováció a kistérségben  - Két sikeres inkubátorház a Dél-Dunántúlon

1. évfolyam 1. szám    2007. június 18. 10



11

	 Pécsi Tudományegyetem (PTE)
	 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és magánszemélyek.

A Kht. alapítóinak célja olyan innovációs transzfer- és oktatási központ létrehozása és működési 
feltételeinek megteremtése volt, amelynek feladata az innovatív jellegű fejlesztések, elképzelések 
felkarolása, kapcsolódó tanácsadói tevékenységek ellátása, oktatási bázis megteremtése a dombóvári 
kistérség tágabb környezetében, esetleg még nagyobb körben. A Kapos Innovációs Transzferközpont 
jelenleg 13 főállású alkalmazottal működik, akik a menedzsmentben dolgoznak, emellett több mint 50 fő 
bérmunkát végez. (cSiba ZS. 2006)

A Dombóvár–Kaposvár innovációs tengely, bár tipikus horizontális együttműködés, de hierarchiájában 
Kaposvár elsődleges szerepe megkérdőjelezhetetlen. A dombóvári kistérségnek ugyanakkor e 
kapcsolatrendszerből származnak olyan előnyei, melyeket egy vertikális irányú együttműködésben tud 
kamatoztatni. 1998-ban kezdett formálódni egy kistérségeket átfogó társulás, melyre jellemző, hogy a 
benne szereplő kistérségek mindegyike kedvezményezett címmel bír. A tabi, a tamási, a dombóvári, a sásdi 
valamint a kaposvári (vagy annak egy része) kistérségek alkotta  együttműködés alapot teremthet a kiemelt 
innovatív gazdaságfejlesztési térség lehatárolására. Az érdekérvényesítés jó eszköze lehetne e térség 
saját fejlesztési tanácsának megalakítása. A kiemelt térség központja Dombóvár� és/vagy Kaposvár lenne, 
ahol a fejlesztési elképzelések megvalósítására alkalmas infrastruktúra és megfelelő szakemberháttér áll 
rendelkezésre. (PaP N. – SZabó l. 2000)

A dombóvári transzferközpont a dél-dunántúli stratégiai programok közül jó néhánynak a 
megvalósulásában fontos szerepet tölt be, s kapcsolódik a Dél-Dunántúl fejlesztendő integrált gazdasági 
(élelmiszergazdasági, feldolgozóipari) klasztereihez. A PTE-n megtalálható kutatási-fejlesztési eredmények 
továbbítása a gazdasági szektor irányába, valamint megrendelések gyűjtése és átadása az egyetem 
részére. Olyan oktatási rendszerek átvétele, mely nem igényli feltétlenül a szoros kötődést az egyetemi 
székhelyhez és kihasználva a transzferközpont kedvező földrajzi fekvését helyben lebonyolíthatóak. Ezek 
kihatása gyakran regionális, de alkalmanként akár országos szintű is lehet.

Az innováció-orientált kistérségi politika induláskor megfogalmazott céljai:

−	 Ipari Park cím elnyerése. Dombóvár Város Önkormányzata, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
valamint a Tolna Megyei Vállalkozói Központ (TMVK) alkotta szindikátus feladatai közé tartozik, 
hogy megpályáztassa az ipari park megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését, felügyelje annak 
mindenkori készültségi fokát.

−	 Kábeles információs hálózat kiépítése. A rendszer intra- és internetes adatátvitelt tesz lehetővé. 
Előnye a többszörös adatátviteli lehetőség, s a telefonhálózattól való függetlenség. Lehetőséget 
ad a távoktatási formák elterjesztésére, távmunkák végeztetésére, szükséges információk gyors 
megszerzésére, videó-konferenciák lebonyolítására.

−	 Innovációs közösségfejlesztő központ. A TMVK és a Területfejlesztési Társulás közös beruházása, melynek 
révén erősödik a munkaszervezet híd szerepe a kistérség gazdasági társaságai, az önkormányzatok és 
társadalmi szervezetek között.

−	 Térségmenedzsment kialakítása. A kistérség településeit átfogva szükségesnek látszik egy olyan hálózat 
kialakítása, mely figyeli és serkenti a helyi fejlesztéseket. Lehetőség szerint keresi a kapcsolatot a 
hasonló elképzelésekkel és segíti a források felkutatását. (PaP N. – SZabó l. 2000)

A jelenlegi legfontosabb tevékenységek:

– Oktatásszervezés, évente 20–25 tanfolyam. 

– Szociális szféra támogatása. A Kapos-ITK 30%-os tulajdont szerzett a mikrotérség legnagyobb szociális 
koordinátoraként jegyzett Jóléti Szolgálat Kht.-ban.

– Innovációs inkubátorház. Jelenleg az egészségügyi műszerfejlesztésben, a nano-technológiában 
� Vannak esetek mikor a kisebb (akinek „életbevágóbb” az eredmény elérése) partner vezető szerepe hozzáadott értéket jelent az 
együttműködésben.
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és mikrobiológiában, illetve elsőkörös autóipari beszállítói gyártmány- és gyártástechnológia 
fejlesztésben érdekelt cégeknek adnak inkubátorház jellegű támogatást a DDRIÜ - Hálózat Tolna 
megyei képviselőjeként.

– Rendezvényszervezés. 300 fő befogadására alkalmas konferenciaközpont, wireless Internet és 
videokonferencia szolgáltatással, étkezéssel.

– Általános gazdaságfejlesztés. Minden olyan kiegészítő tevékenység, mely a fentiekben felsorolt 
tevékenységeinket támogatja. Pályázatok írása, projektmenedzsment, projektgenerálás. Jellemzően 
minden tevékenységet integrálnak egy nagyobb fejlesztési egységbe, így a szinergikus hatások is 
erősebben jelentkeznek. 

– Dombóvár és Vidéke Újság. Időközi, kéthetente megjelenő közéleti újság, mely a gondozásukban 
lévő kilenc helyi- és regionális érdekeltségű honlappal kiegészítve szolgálja céljaik és eredményeik 
ismertetését a helyi közösséggel, illetve partnereikkel. (cSiba ZS. 2006)

A Somogy-Flandria Inkubátorház története, háttere, stratégiai célkitűzései

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítványt 1991 tavaszán Somogy Megye Közgyűlése alapította 
azzal a céllal, hogy a megyében működő mikro-, kis és középvállalkozások működését segítse, erősítse. A 
Vállalkozói Központ jelenleg 11 főállású alkalmazottat foglalkoztat és tulajdonosa a Somogy-Flandria Kft-
nek, amely üzemelteti a Somogy-Flandria Inkubátorházat. (KOcSiS t. 2006)

Az SMVK a flamand Gom-West Vlaanderen Területfejlesztési Központtal közösen pályázatot nyújtott be 
a belga kormányhoz, melynek eredményeként 1997. szeptembere és 1998. júniusa között inkubátorházat 
építettek fel Kaposváron. Itt irodák, műhelyek bérelhetők, valamint az épületegyüttesben található egy 
magas színvonalú konferenciaközpont is, mely 350 fős befogadóképességével kiválóan alkalmas megyei és 
regionális rendezvények lebonyolítására.

Az SMVK és a Somogy-Flandria Inkubátorház jelenlegi szolgáltatásai:

−	 Ügyfélszolgálatán  az SMVK ingyenes jogi, gazdasági, pályázati tanácsadást ad, üzleti információt 
nyújt leendő és már működő kis- és közép vállalkozások részére szakértők közreműködésével, valamint 
adatbázisok és szakanyagok révén.

−	 Speciális képzési, fejlesztési programokat szerveznek tanfolyam, szeminárium, műhelymunka 
formájában.

−	 Mikrohitel Programban finanszírozáshoz juttatják, tanácsadással segítik azon kisvállalkozásokat, 
akik megfelelő üzleti ötlettel rendelkeznek, ám kereskedelmi banki hitelt fedezet hiányában nem 
kaphatnak. Egyéb kedvező pénzügyi források felkutatásában is közreműködnek, eseti megbízás alapján 
üzleti terveket készítenek;

−	 Saját előadótermükben rendezvények, konferenciák szervezése. Ezt használják szakmai- és 
sajtókonferenciák, üzletember találkozók, kiállítások, bemutatók, vásárok, bálok valamint más 
társadalmi és gazdasági rendezvény céljára is.

−	 A vállalkozók irodát, műhelyt bérelhetnek a korszerű inkubátorházban, valamint tájékoztatást 
kaphatnak a megyében rendelkezésre álló egyéb ingatlan-lehetőségekről is.

Feladatok, támogató szolgáltatások az innováció-fejlesztésben, a DDRIÜ - Hálózatban�

−	 Somogy megye innovációs térképének elkészítése, karbantartása, aktualizálása.

5  A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) - Hálózat transzferszervezete a Somogy Megyei Vállalkozói Központ 
Közalapítvány
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−	 Regionális innovációs és szakértői adatbázis valamint portál fejlesztésének támogatása.

−	 A Kaposvári Egyetemmel együttműködve, az egyetem kutatási és fejlesztési eredményeinek piacra 
juttatása, köztudatba történő bevitele.

−	 Innováció-marketing: a térségben megvalósult innovációs eredmények, cégek képviselete, 
megismertetése a szűkebb és tágabb külvilág felé, reklámhordozók biztosítása, vásárokon, kiállításokon, 
konferenciákon való részvétel megkönnyítése.

− Intézmények és az ott folyó K+F témák, eredmények, kontakt személyek, a legújabb K+F eredmények, 
felfedezések

−	 A régióban zajló megújuló energiaforrás-projektek felkutatása, adott esetben generálása.

−	 Innovációs témájú képzések, akkreditált tanfolyamok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

−	 Innovációs tanácsadás, ötlettől a megvalósulásig, megfelelő pénzügyi háttér megteremtésében való 
közreműködés.

−	 Iparjogvédelem (szabadalmaztatás, védjegy és mintaoltalom megszerzése) szabadalmi adattárakhoz 
való hozzáférés.

−	 Pályázati tanácsadás, pályázatfigyelés, pályázat készítése és menedzselése.

−	 Pénzügyi tanácsadás és inkubációs szolgáltatások.

Együttműködés

A dombóvári transzferközpont és kaposvári inkubátorház a következő regionális fejlesztési programok 
szervezésében játszhat szerepet:

A régió agrár-innovációs transzfer rendszere a Kaposvári Egyetem (KE) Állattudományi Karából és 
Egészségtudományi Centrumából, mint koordináló intézményekből valamint kutatási alcentrumokból, és 
az ezekre épülő transzferközpontokból áll. A dombóvári és kaposvári transzferközpontba agrárinnovációs 
részprogramok telepítésével részben K+F munka, részben tudományos eredmények kiajánlása, szabadpiaci 
menedzselése folyik.

A dombóvári és kaposvári transzferközpont kulcsszerepet tölt be az egyébként versenytársként működő 
szervezetek együttműködésének elősegítésében, a gazdaság élénkítésével foglalkozó promóciós intézmények, 
szervezetek, KKV-k hálózatba szervezésére, a partnerség és az együttműködés támogatására.

A Kapos ITK és a Flandria  közös innovációs-információs szolgáltatásaik segítségével jelentősen 
hozzájárulhatnak a dombóvári és kaposvári kistérségben, illetve a határos kistérségekben működő kis- és 
közép vállalkozások stabilizálásához. Az innovációs-információs hálózati szerep erősíti a velük kapcsolatban 
álló, szolgáltatásaikat igénybe vevő innováció-orientált vállalkozások hazai és nemzetközi versenypozícióit. 
A mikro- és kisvállalkozások, közép- és nagyvállalatok számára történő beszállítói szerepkörének 
kialakításához is jelentősen hozzájárulhatnak. A transzferközpontok a vállalatokkal, az egyetemekkel és 
egyéb kutatóhelyekkel való kapcsolatépítést, információközvetítést végezhetik a reaktív (követő), illetve 
proaktív (kezdeményező) módszerekkel.

Az innovációs és technológiai transzferközpontok tekinthetők szűkebb értelemben az innovációt 
közvetítő és hídképző szereplők közül az egyik legfontosabbnak. Hazánkban az ITK-k és inkubátorházak 
által ellátott feladatok gyakran átfedik egymást, hiszen a technológia transzfer szolgáltatások mellett 
tevékenységük nagy része kezdő és fiatal vállalkozások támogatását jelenti. Sajnos a működés-finanszírozási 
problémák miatt jellemző, hogy a nem kifejezetten innovatív, vagy technológiaorientált kisvállalkozások 
befogadására is rászorulnak, jelentősen csökkentve ezzel innováció-fejlesztő kapacitásukat.
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Összefoglalás

Mik a tanulságok az eddigi működésből? Hőnyi P. és KOcSiS t. (2006) SchumPeter (1912,1980) alapján az innováció 
lényegét a termelési tényezők új kombinációjában jelölte meg, valamint abban, hogy az ilyen típusú 
törekvéseknek van személyes hordozója is. De ez nem a feltaláló, nem az eszközök tulajdonosa, hanem a 
vállalkozó. (SchumPeter, J. a. 1912, 1980)

Az egész rendszer lényege, értelme, célja az kell(ene) legyen, hogy az innovátor, a kockázatot vállaló 
vállalkozó a munkájára koncentrálhasson.

–	El kell érni, hogy közpénzből finanszírozott, már elkészült fejlesztési programokat, stratégiákat, 
dokumentumokat, javaslatokat tegyék közzé a korábbi projektek kedvezményezettjei.

–	Fel kell tárni és jól használni az adott térség endogén (belső) erőforrásait, mely elsőre talán nem is 
szembetűnő, hiszen a helyieknek megszokott körülmény (mint például a Dél-dunántúli régióban az 
élhető, szép környezet, a befogadó táj). 

–	Ezekhez kell megkeresni az értelmes, minőségi, ha lehet alkotó tevékenységeket, és NEM  a máshol 
sikeres, de itt alap nélküli mintákat ráerőltetni az adott földrajzi-gazdasági térre. Ha ez sikerül, nem 
fognak elvándorolni az emberek.

–	A tényeket kiindulópontként, a belső erőforrásokat alapként használva EGY(!) követhető, jó stratégia 
szükséges, melyet folyamatosan frissíteni, a gyorsan változó körülményekhez igazítani kell (rechNitZer 
J. 1998). Irányát viszont nem szabad a fejlesztési divatok és/vagy a változó politikai elvárások szerint 
változtatgatni. 

–	Ezen stratégia alapján kell a forrásokat előteremteni, azokra a célokra pályázni, melyek illenek a 
hosszútávú, megalapozott elképzelésekhez és nem fordítva.

–	Az elmúlt évtizedben kialakult és az alapokat már elsajátított, cégen belüli munkacsoportokat, a 
már jól működő támogató szervezeteket, egymást segítő, ún. soft (egymáshoz „lazán” kapcsolódó) 
együttműködő-hálózattá kell szervezni.� Ehhez nagyon jó alapot teremthetnek a különböző, 
hálózatosodást segítő regionális-innovációs programok. Természetesen a korábbiakkal összhangban, 
csak állandó finanszírozással működhetnek hatékonyan. (grOSZ a. 2005)

–	Amíg a kristályosodás nem indul meg, a csomópontok nem alakulnak ki, addig kreatív embereket, 
egyes konkrét innovatív fejlesztéseket kell támogatni a soft-hálózat tudásával, hogy a fejlesztők csak 
a munkájuk érdemi részére koncentrálhassanak.

–	Mindenhol ki lehet és kell használni a fiatalok kreativitását, de itt különösen, ahol a környezet szépsége, 
tisztasága mellett a Dél-dunántúli régió másik „természeti kincse”: a két egyetem, az ott tanulók és 
oktatók tudása. Ez gyakran hangoztatott közhely, de szükséges kimondani, mert a szép szavakon túl 
elenyészően kevés konkrét példát, sikeres, jól működő modellt találhatunk.

–	Meg kell teremteni azokat a külső programokat, melyek az első éves hallgatókig „leérnek” és 
végigkövetik, hogy már a diplomamunkájuknak újdonságtartalma� legyen. Ma az ilyen disszertációk 
aránya alig néhány százalék.8

–	Meg kell fordítani a folyamat irányát: nem azt várni, hogy a hallgató jöjjön a pályázatával, kész9 
ötletével, hanem az Innovációs Hálózatnak kell keresni, már diákként kiválasztani és végig, a fejlesztés 
során támogatni a tehetségeket.

�   Ez még messze nem a vágyott klaszter, megtévesztő lenne annak nevezni (Hacsak a pályázati kiírás nem ezt írja elő ), de nagyon 
fontos támogatója lehet a majdani, régiónként akár 5-6 klaszterkezdemény kialakulásának.

�  Innováció (itt): Amiből később, megfelelő fejlesztő munkával a piacon is eladható termék, szabadalom, eljárás lehet.
8  Például a Helsinki Egyetemen támogatják és mérik, ún. innovációs kataszterben rögzítik ezt a jellemzőt. Gyakorlatuk alapján Horváth 

Csabával tettünk erre kísérletet a régióban, de akkor elutasításba ütköztünk. (DD-RIS 2003)
9  Ha ez már egy „pályázati dokumentáció” szintjén kész, kül- és belföldi befektetők már a hálózat nélkül is „felkarolják”
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–	Ezzel az előképpel biztos alapokra lehet helyezni a ma általában szintén csak a szólamok szintjén 
létező, ezt a célt kitűző, ún. „spin-off”, fiatal, innovatív vállalkozásokat támogató programokat. Ezen 
a ponton lehet, sőt kell megakadályozni, hogy a kreatív emberek külföldre, Budapestre, régión kívülre 
menjenek, vagy itthon maradva beleszürküljenek egy középvezetői állásba.

–	„Befogadó környezetet” (Hőnyi P. 2006) kell teremteni számukra:

−	 Ennek egyik fontos része a különféle megbízható konstrukciókkal10 előteremtett pénz, mely 
biztosítja a fejlesztések gyors megvalósításának pénzügyi feltételeit, és finanszírozza a fiatal 
kutatók megélhetését.

−	 A másik viszont a bizalom légköre, melyben nyugodtan, felelősséggel, de nem a napi megélhetési 
gondokon aggódva lehet dolgozni.11

 –	 Természetesen ezt a komplex feladatot nem tudják olyan, néhány fős szervezetek ellátni, melyek 
maguk is máról-holnapra élnek. Ennek a soft-hálózatnak a kulcsszereplőire is igaz, amit grOSZ a. 
(2005) a sikeres (külföldi) klaszterszervezetekről állít: „…erőteljes állami (tartományi, regionális) 
támogatást élveznek, amely lehetővé teszi, hogy az első 3-5, vagy akár több évben a vállalkozásoktól 
származó bevétel nélkül működtessenek komoly, sok esetben 6-8 főt foglalkoztató menedzsmentet, 
mely finanszírozni képes a legkülönfélébb szakértők foglalkoztatását és speciális szolgáltatások 
nyújtását.”

–	 A megfelelő emberi erőforrás alapfeltétel, hogy mindez megvalósulhasson. Ehhez:

−	 Kultúra: Megfelelően kiválasztott, nyitott személyiségű, nem csak az anyagi sikerért élő 
vállalkozók, valamint az eredményközpontúan dolgozó, jól és folyamatosan képzett 
„hivatalnokok” a szolgáltató típusú intézményrendszerben.

−	 Idő: Tanfolyam és felkészítés, együttműködés, műhelymunkák, folyamatok beérése. Ebben a 
munkában kulcskérdés a távlatokban gondolkodás (luxus?) lehetősége.

−	 Pénz: Anyagi szempontból független, „szabad”-gondolkodású emberek, akik bízhatnak abban, 
hogy az innováció menedzsment egy szép és sikeres életpálya számukra, ha jól végzik a 
munkájukat.
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