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Tilinger Attila

Hogyan építsünk regionális innovációs rendszert?

Egy észak-dunántúli térségben folytatott kutatás tapasztalatai

(A cikk a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0005 azonosító számú projekt keretében készült) 

 A tanulmány célja – Észak-Dunántúl innovációs folyamatokban résztvevő intézményeinek 
bevonásával – az optimális regionális innovációs rendszerek kiépítéséhez szükséges lépések 
meghatározása. Ennek érdekében az ideális rendszer eszményképének feltárására mellett az 
optimális rendszer eléréséhez szükséges legfontosabb akciók kijelölésére is sor kerül. Célom a 
jelenlegi rendszerek hiányosságaira építve azon kulcsterületek felkutatása, ahol az észak-dunántúli 
regionális innovációs rendszereket fejleszteni lehet. Ezáltal a rendszert kézben tartó döntéshozók 
felismerhetik a lehetőségeket és megtalálhatják a lehetséges beavatkozási pontokat.

Lépésről lépésre - a kreatív ipar támogatásának lehetőségei a gazdasági centrumoktól távol eső 
kis- és közepes városokban
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A regionális innovációs rendszerek elméleti háttere

 A regionális szint koncepciója az 1990-es években került a tudományos és a politikai érdeklődés 
középpontjába (Koschatzky, K. 2001), napjainkra annak szerepe igencsak felértékelődött. A 
globalizált világgazdaságnak köszönhetően a nemzetállam egyre inkább veszít jelentőségéből és a 
regionális szint válik a gazdasági tevékenységek gyújtópontjává (Lundvall, B-A. 1992, Ohmae, K. 
1995), hiszen a globális verseny kihívásaira csak hatékony lokális reakciókkal, konkrétan a 
specializált szakértelem, szaktudás és intézmények koncentrációjával lehet megfelelni (Porter, M. 
1998). Ebből kifolyólag mind a politikai döntéshozók, mind a kutatók körében egyre nagyobb 
figyelmet kap a regionális innovációs rendszerek (RIR) koncepciója (Braczyk, H-J. et al. 2004, 
Chung, S. 2002).
 Bár a RIR-nek nincs egységesen elfogadott definíciója, elsősorban egy régió vállalatainak 
innovációs képességét ösztönző rendszereként határozható meg. Feladata a regionális növekedési 
potenciál és a regionális versenyképesség növelése (Lim, J. D. 2006). Egy RIR minden esetben 
munkamegosztáson alapuló innovációs folyamatokra épül, ahol a régión belüli innovációs szereplők 
térbeli közelsége és együttműködése teremti meg a rendszer alapvető lényegét (Fritsch, M. 2001). 
Ez alapján a rendszer valamely közös cél elérése érdekében, egymással kölcsönösen kapcsolatban 
álló alkotóelemek összességét jelenti (Carlsson, B. et al. 2002). Egy RIR továbbá olyan rendszerként 
tartható számon, ahol az innovációs folyamatokban résztvevő aktorok egy interaktív tanulási 
folyamat rendszerébe vannak beágyazódva (Cooke, P. et al. 1998).
 Annak ellenére, hogy minden szakértő sajátosan közelíti meg a témát, fellelhetők olyan közös 
elemek, amik egyszerre több irodalomban is megjelennek. E közös tényezők jelentik az innovációs 
rendszerek elméleti keretrendszerét.
 A fent megnevezett faktorok az innovációs rendszerekkel foglalkozó elméletek alapvonásait, 
közös pontjait jelentik. Hangsúlyozni kell, hogy e keretrendszer nemcsak a regionális, hanem az 
innovációs rendszerek minden típusának szintézisét megtestesíti. Ezek alapján tehát nem húzható 
éles vonal a regionális és más innovációs rendszerek közé. A fent definiált keretrendszer akkor válik 
regionálissá, ha a közös feltételek egy adott területi egységen, régión belül érvényesülnek.
 Nézzük meg röviden a keretrendszer egyes elemeit. Egy innovációs rendszer akkor formálódik 
igazán rendszerré, ha egy komplex társadalmi-gazdasági és politikai mezőként képes működni. 
Tudnunk kell azt is, hogy a rendszer abban az esetben lesz összefüggő egység, amennyiben a 
bizalomnak köszönhetően a szereplők interakcióba lépnek egymással és elindul egyfajta 
hálózatosodás. Kedvező esetben az innovációs folyamat összes szereplője összeköttetésben áll 
egymással. Ez a kölcsönös kapcsolati rendszer a munkamegosztásnak köszönhetően komparatív 
előnyök forrását is jelentheti.
 Az innovációs rendszerek optimális környezetet biztosítanak a kutatás-fejlesztés (K+F) és 
innováció számára, mellyel egyidejűleg megteremtik az interaktív tanulás feltételeit. A 
tudástermelés és a szereplők között zajló tudásátadás minden esetben az innovációs rendszerek 
működésének alapkövetelménye. Nagyon fontos az innovációt megvalósító aktorok különféle 
szolgáltatásokkal való támogatása is, mely elsősorban az innovációs intézmények feladata. A 
legtöbb elmélet a finanszírozás kérdését szintén kihangsúlyozza, hiszen a kutatás-fejlesztés 
megfelelő mennyiségű forrás nélkül elképzelhetetlen. Sarkalatos továbbá az innováció-orientált 
politika megléte, ami szabályozott keretek közé tereli a rendszert, intézkedéseivel segíti az 
innovációk megvalósulását.
 Az elméleti keretrendszert kialakító tényezők bemutatása során szándékosan hagytam utoljára a 
közös célt, mivel véleményem szerint e faktornak van a legerősebb rendszerformáló ereje. Közösen 
kitűzött célok, közös érdekek nélkül nincs motiváció, a rendszer kialakulása pedig ennek hiányában 
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esélytelen. Végül hangsúlyoznom kell, hogy a fent meghatározott keretrendszer nem elegendő egy 
innovációs rendszer kialakulásához, az csupán a szakirodalomban definiált elméletek közös pontjait 
gyűjti egy kalap alá.

A kutatás módszertana

 Az optimális rendszer eléréséhez szükséges akciók kérdéskörét mélyinterjús módszerrel lehet a 
legjobban körbejárni. A kutatás alapját ezért az innovációs folyamatokban résztvevő 
intézményekkel készített interjúk képezik (2009. szeptember-november). A felmérés alanyai a 
Közép- és a Nyugat-dunántúli régiók, azaz Észak-Dunántúl innovációban érintett szervezetei voltak. 
Lényeges kiemelni, hogy minden egyes szervezet a RIR-eket alkotó innovációs intézményként 
vehető számba, mivel e szereplők aktívan részt vesznek az innovációs rendszerek kialakításában és 
működésének biztosításában. A minél hitelesebb eredmény elérése érdekében a lehető 
legkülönbözőbb típusú intézményt kerestem fel. A mélyinterjúk alanyainak körébe tartoztak többek 
között kereskedelmi és iparkamarák, innovációs központok, regionális innovációs ügynökségek, 
felsőoktatási intézmények és vállalkozásfejlesztési alapítványok. A célcsoportból 11-en Közép-
Dunántúlról, 13-an Nyugat-Dunántúlról kerültek ki1. A mélyinterjúk célja elsősorban az adott 
területen működő RIR-ek gyakorlati feltérképezése, azon belül is az ideális rendszer jövőképének 
és annak eléréséhez szükséges lépések feltárása volt. Mivel a kérdések nagy része nyitott volt, a 
feleletek mindig az alany szubjektív értékítéletét tükrözték.

Az ideális rendszer

 Az észak-dunántúli régiókban ideális rendszerről csak a következőkben ismertetett – a 
mélyinterjúk során felszínre került – feltételek együttes teljesülése esetén beszélhetünk.
 Az interjúalanyok válaszai alapján elmondható, hogy jelenleg egy erőltetett innovációs rendszer 
működik a két régióban. Az innovációs szereplők csak pályázati pénzekből élnek, a cégek halvány 
szerepet vállalnak a rendszerben, holott nekik kellene kulcsszerepet betölteniük. Ideális esetben a 
K+F pénzek 70-80%-a nem az államtól, hanem a cégektől származna. A pályázati rendszer 
meglehetősen túlbürokratizált. Kevesebb lépés kellene a mindenkori kormány kutatás-fejlesztésért 
és technológiai innovációért felelős szervétől (jelenleg: Nemzeti Innovációs Hivatal), aki az 
innovációt országos szinten koordinálja, irányítja, befolyásolja. A Hivatal elnökei sokszor váltják 
egymást, ez meglehetősen visszaveti a hosszú távú, egyirányú fejlődést. Ebből a szempontból 
alapvető lényege van minden téren a kiszámíthatóságnak. Nagyon fontos, hogy az innovációs 
tevékenységhez kapcsolódó mindennemű folyamatok hosszú távon is felmérhetők, beláthatók 
legyenek. 
 Az ideális állapothoz szükséges lépéseket csak központilag lehet kezelni, mert különben nagyon 
szétszabdalt lenne a rendszer. Központosított elképzelés nélkül csak improvizáció van. Regionális 
szinten felülről kell szerveződnie a RIR-nek, mert ennek hiányában a konkurenciaharcokkal egymás 
eredményeit hiúsítják meg az aktorok. Komolyabb eredmények eléréséhez nagyfokú önállóságra 
lenne szükség. Ebben az esetben országosan koordináltan, de regionális szinten önállóan épülhetne 
fel a rendszer. Ideális állapotban minden innovációval kapcsolatba hozható szervezet 
politikamentes, azaz a politika teljesen háttérbe szorul. A gazdasági érdekeket csak abban az 
esetben tudja kiszolgálni a rendszer, ha politikai szinten is egyetértés van.
 Az innovációs költségelosztás jelenleg a régióban nem megfelelő. Optimális esetben mindenki 
számára azonos szinten biztosítottak a támogatások. A források az arra szükséges helyen állnak 
rendelkezésre. Az országos költségvetés a regionális igényekhez igazodik, a pályázati rendszert – 
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konzorciumi lehetőségekkel – regionális szinten alakítják ki. A pályázatok terén közös gondolkodás, 
szervezeti együttműködés figyelhető meg. Ideális esetben a pályázatok egy láncolatként épülnek 
egymásra, azokat hosszú távon igénybe lehet venni. A hozzá kapcsolódó pénzügyi költségvetés 
kormánytól teljesen független. A K+F tevékenység serkentésére pedig nemcsak pénzügyi források, 
hanem különféle egyéb ösztönzők (pl. adókedvezmények stb.) is rendelkezésre állnak.
 Az innovációs szereplők hangsúlyozták, hogy a hazai vállalati szektor nagyon gyenge, annak 
gazdasági megerősítésére van szükség, hiszen a jól működő RIR feltétele tőkeerős hazai vállalatok 
megléte. Ideális esetben a régióban működő kis- és középvállalatok mindennemű segítséget 
megkapnak, hogy képesek legyenek eredményes K+F teljesítményre. Továbbá az innovációs 
tevékenység során keletkezett outputok (pl. termékek, szolgáltatások) megfelelő színvonalú 
menedzselése is megoldott. Ezen kívül minden olyan szervezet (nem csak anyagi) támogatása 
biztosított, akik a K+F pénzek felhasználói, akik innovációt valósítnak meg, vagy azok 
megvalósítását segítik.
 Az egyes rendszerekben prioritásként megjelölt ágazati fejlesztések mindig más és más szakértőt 
igényelnek. Optimális esetben a RIR-ben rendelkezésre áll egy ún. szakágazati, szakértői adatbázis. 
Ekkor az adott innovációs szereplő nem csak a saját kapcsolatrendszeréből választhat 
együttműködő partnert, hanem létezik egy olyan adatbázis, ahol rákereshet a számára legjobb 
aktorra, hiszen mindig a legjobb szakértő megtalálása a cél. Először a régiónak szakmailag kell 
versenyképesnek lennie, majd jó esetben ebből lesz piaci versenyképesség.
 A hatékonyság növekedésének feltétele az erőforrás koncentráció, a kritikus tömeg megléte. A 
RIR eredményes működéséhez ezért régióközpontok kialakítására van szükség. Számos intézményi 
szereplő úgy látja, hogy a pólusvárosok kialakítása jó gondolat volt, de a politika ténylegesen nem 
merte meglépni – a koncepció kimenetele jelenleg is bizonytalan fázisban van. Más vélemények 
szerint azonban a társadalmi érzékenységet sokszor előtérbe kell helyezni a gazdasághoz képest. 
Ez azt jelenti, hogy nem csak a fejlett régióknak és azok központjainak kell részesedniük a 
támogatásokból, hanem azokkal egyformán a fejletlen régióknak is. Jelenleg az utóbbi 
fejlesztéspolitika valósul meg. A források teljes mértékben szétterítésre kerülnek, aminek a 
legnagyobb hátránya, hogy mindenre nem jut erőforrás. Optimális esetben egy RIR-ben a források 
koordinációja és koncentrációja is megvalósul.
A RIR-rel szemben szkeptikus válaszadók szerint nehéz mesterségesen egy ilyen hálózatot 
létrehozni, ők a sikert a klaszterszerű szerveződésekben látják. A magyar kultúrából azonban – 
mind a vállalatok, mind az intézmények részéről – hiányzik az ehhez szükséges kooperációs 
készség. Most minden rendszerelem önállóan, elszigetelten él. Az eredményes RIR-ek létrejöttéhez 
mindez elengedhetetlen feltétel, ezért egy pozitív irányba való elmozdulásra, összehangolt 
munkára lenne szükség. Létfontosságú a magasabb szintű kooperáció a gazdasági élet minden 
szereplője között. Az együttműködési hajlandóságot a jogi környezet testre szabásával, pénzügyi és 
gazdasági szabályzókkal lehet erősíteni. A kooperációk azonban nem szűkíthetők le regionális és 
országos szintre. Nemzetközi hálózatosodás, külföldi kapcsolatok nélkül nem képzelhető el hosszú 
távon a rendszer.
 Egy ideális RIR-ben nem állnak egymással szemben érdekek. Minden egyes szereplő érzi azt, 
hogy szükség van a rendszerre. Olyan környezet jön létre, ami által bizalom alakulhat ki a 
partnerek között, és nem kerül senki akaratán kívül bizalombontásba. Ebben az optimális esetben a 
gazdasági folyamatok gyorsabbá és rugalmasabbá válnak, mellyel párhuzamosan javulnak az 
innováció megvalósításának körülményei is.
 Az oktatási igények magas szinten való kielégítése döntő jelentőségű egy RIR működése 
szempontjából. A régióban csak az oktatási rendszer rendbetétele eredményezne innovációhoz 
szükséges új ötleteket. Ideális esetben az egyetemeken nagyfokú követelményeknek is megfelelő 
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könyvtárak és tudásközpontok működnek. A felsőoktatási intézményekben keletkező tudást a 
rendszer képes forrásokkal alátámasztani. Az egyetemek működése átlátható, társintézményeikkel 
szoros kapcsolatot ápolnak. A mennyiségi oktatás helyett minőségi oktatási rendszer van életben. 
Az oktatók anyagilag megbecsültek. Feladataik és munkaidejük úgy van alakítva, hogy kutatásra is 
jusson energiájuk. Az oktatók fő munkaidejükben oktatnak, a kutatók pedig kutatnak, díjazásban 
pedig a ténylegesen elvégzett munka alapján részesülnek.
 Végül meg kell említeni, hogy az innovációs rendszerek esetében lényegi kérdés az 
öntudatosság, aminek a birtokában a rendszer önállóan tud reagálni az impulzusokra, és képes az 
önkorrekcióra.
 Az innovációs intézmények körében végzett kutatás alapján – a fentiek analógiájára – 
összességében megállapítható, hogy egy jól működő innovációs rendszerhez teljes körű gazdasági, 
társadalmi támogatás szükséges.

Az optimális regionális innovációs rendszer eléréséhez szükséges lépések

 Az optimális RIR kialakításához szükséges – következőkben felállított – lépéssorozat a 
mélyinterjúk tapasztalatai alapján született saját javaslat, amit az 1. táblázat foglal össze. Első 
lépésben a rendszer szereplőinek definiálására és a közöttük meglévő kapcsolódási pontok 
feltárására van szükség. Az így meghatározott szereplőket a hosszú távú eredményes 
együttműködés érdekében össze kell hozni egymással. Mindezeket azonban Észak-Dunántúl két 
régiójában nem a kezdetektől kell kialakítani, mivel jelenleg már formálódik a rendszer. Az aktorok 
meghatározásakor kulcsfontosságú az ún. koordinátor kijelölése. Koordinátornak minden esetben 
hálózaton belül a legnagyobb szakmai kapacitású, legmélyebb gazdasági kapcsolatrendszerű 
szervezetet, a legjobb hídszereplőt kell a központba állítani. E szervezetnek vagy testületnek az 
irányító rendszer legalább 10 évre előre felépített és lefixált koordinálójának kell lennie. Ezért ezt 
a feladatot csak egy kellő súlyú szervezet tudja betölteni, aki határozott elképzeléseivel egyfajta 
moderátorként funkcionál, illetve akit elfogad és követni hajlandó a többi szereplő. Az intézményi 
oldal meghatározásán kívül alapvető feladat azon együttműködésre képes vállalatok felkutatása is, 
akik az innovációs rendszerben pozitív eredményeket hozó jövőt látnak. E jelenség felismeréséhez 
azonban számos vállalat számára meg kell mutatni az odavezető utat.
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1. A szereplők definiálása és a közöttük lévő kapcsolódási pontok feltárása

2. A RIR-ben végzett feladatok meghatározása, átfedések kiküszöbölése

3. A RIS megújítása, folyamatos aktualizálása

4. A prioritások forrással való alátámasztása

5. A RIR propagálása

6. Visszacsatolás

1. táblázat: Az optimális regionális innovációs rendszer eléréséhez szükséges lépések
Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés

 Második lépésben a legfontosabb teendő az egyes rendszereken belüli szerepek és feladatok 
meghatározása (ki-mit csinál, ki-mivel foglalkozik). Erre elsősorban az átfedések kiküszöbölése 
miatt lenne szükség, hiszen a jelenlegi állapot közel sem nevezhető ideálisnak. Például ha egy 
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innovációs térkép elkészítésével nem egy szereplő foglalkozik, hanem egyszerre többen kérdezik 
meg ugyanazokat a vállalatokat, az egyáltalán nem hatékony megoldás. Továbbá alapvető 
fontosságú, hogy mindenki a saját területén, a saját dolgait tudja tervezni és rendezni, egy 
feladatért egy szervezettípus legyen a felelős. Az innovációval kapcsolatosan tehát egyértelmű 
munkamegosztásra van szükség.
 Az innováció a gazdaság egy speciális ága, a jelent és a jövőt is egyszerre magában hordozza, 
ezért másfajta gondolkodásmódot igényel. A RIR szempontjából a regionális innovációs stratégia 
(RIS) megújítása és folyamatos aktualizálása elengedhetetlen feltétel. Egyes javaslatok szerint a 
hosszú- és középtávú stratégiákat is részletes operatív tervekre kell lebontani. Megvalósításába 
minél több (típusú) szereplőt ajánlott bevonni, a stratégiákat pedig a magyar ember mentalitására 
kell tervezni. Abban valós potenciális jövőképet kell vázolni, mely a saját hiteles és nemzetközi 
tendenciákhoz illeszkedik. Komolyabb eredmények eléréséhez hosszú távú (minimum 10 éves) 
konszenzusos ütemtervre, tevékenység sorozatra van szükség. Definiálni kell a „Mit akarunk?”, 
„Hogyan akarunk?”, és „Mi fog történni?” kérdéseket. Létfontosságú, hogy a régiónak legyen egy 
olyan jövőképe, ami mentén az innováció-ösztönzés zajlik. Alapjában véve a RIS felfogható 
egyfajta motiváló eszköznek, összetartó erőnek is. Ha van egy közös stratégia, lehet mihez 
igazodni.
 Az ügyeket azonban nem elég hadrendbe állítani, a prioritásokhoz forrásokat kell rendelni. 
Elsőrendű cél, hogy a pályázatkiírások a RIR-t megfelelő irányba tereljék. Az innovációs 
tevékenységet támogató intézményeket jelentős forrással szükséges ellátni. A térségi 
kezdeményezéseket segítő regionális fejlesztési ügynökségeket (RFÜ) szakmailag meg kell 
erősíteni, melyek működése csak akkor eredményes, ha politikamentes tervezeteket képesek 
megalkotni. Az RFÜ-k mellett a regionális innovációs rendszer összetartására hivatott regionális 
innovációs ügynökségek (RIÜ) megerősítése is sarkalatos, hiszen fel kell nőniük a feladataikhoz. 
Ezen túlmenően egyes javaslatok szerint a pályázati rendszerek működtetését, programozási-
tervezési feladatokat és a gazdaságfejlesztés koordinációját ellátó regionális fejlesztési 
tanácsoknak (RFT) külön foglalkozniuk kell az innovációval, a RIÜ-k pedig a tanácsban legalább 
meghívottként legyenek jelen. A RIÜ projektek 2011 első felében zárulnak. Kérdés, hogy mi lesz az 
innovációs rendszerrel, hiszen e koordinációs szervezetek tevékenységét nem lehet piaci alapon 
működtetni. De ha a RIÜ-k továbbra is pályázati pénzből fognak élni, akkor konkurenciát 
jelentenek a többi intézménynek. A RIR hosszú távú eredményes működéséhez biztos, fenntartható 
intézményrendszer szükséges. 
 Az innovációs rendszer szempontjából nem elég a régióban kiváló innovációs eredményeket 
elérni, hanem azokat meg is kell jeleníteni, láthatóvá kell tenni az abban érdekelt szereplők 
számára, hiszen az a folyamat elejét, a generálást segítené. Egy innovációs kampány-hadjáratot 
kell indítani, ami tudatosítja az emberekben annak fontosságát. Kiváló példák lehetnek erre az 
innovációs intézmények által szervezett propagáló rendezvények, innovációs díjátadások, 
innovációs eredményeket megjelenítő kiadványok. Ezekből az eszközökből kellene több, 
folyamatosan terjeszteni kell az aktualitásokat, hogy az innováció jelensége megszokottá váljon, 
beépüljön az emberek mindennapjaiba.
 Végül nem szabad megfeledkezni az elért eredmények méréséről, a visszacsatolásról sem. Olyan 
konkrét eredmény orientált teljesítménymérő rendszerre van szükség, ami folyamatosan nyomon 
követi és ellenőrzi, hogy honnan indultak az egyes folyamatok, hol tartanak most, és eddig mely 
szereplő mit teljesített. Ahhoz, hogy az innovációs folyamatok megvalósítása a lehető 
leghatékonyabban történjen, a közvetítő szervezetek ISO vagy audit rendszerű minősítésének 
bevezetése szintén elengedhetetlen lenne. Az interjúalanyok arra is felhívták a figyelmet, hogy 
pályázatok esetén a visszacsatolásnak mindig ugyanazon szervezetnél kellene lennie, mint amelyik 
kiírta azokat.
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Összegzés

 A tanulmány mindenekelőtt felvázolta az innovációs rendszerek elméleti keretrendszerét, ami a 
szakirodalomban fellelhető közös gondolatok rendszerezésével a regionális innovációs rendszerek 
koncepcióját hivatott egy egységes szintre emelni. Lényeges kiemelni, hogy a keretrendszerben 
meghatározott kritériumok a regionális innovációs rendszerek kialakulásának szükséges, de nem 
elégséges feltételei.
 A dolgozatban az Észak-Dunántúlon működő regionális innovációs rendszerek ideális állapotának 
eléréséhez szükséges feltételek definiálására is sor került. Ezek alapján egy ideális rendszerben az 
innovációt megvalósító vállalatok kulcsszerepet töltenek be, melynek feltétele tőkeerős hazai 
vállalatok megléte. Az ideális állapothoz szükséges lépéseket csak központilag lehet kezelni, ezért 
optimális esetben országosan koordináltan, de regionális szinten önállóan épül fel a rendszer. 
Alapvető lényege van minden téren a kiszámíthatóságnak. A pályázatok egy láncolatként egymást 
kiegészítve segítik a rendszer működését. Létfontosságú a magasabb szintű kooperáció a gazdasági 
élet minden szereplője között. Az együttműködés elősegítése érdekében egy ún. szakágazati, 
szakértői adatbázis folyamatos működtetése szükséges. A kritikus tömeg eléréséhez erős 
régióközpontok kialakítása létfontosságú. Optimális esetben az oktatási rendszer a felmerülő 
speciális igények magas szinten való kielégítésére is tud reagálni. Végül, de nem utolsósorban az 
ideális rendszertől lényeges elvárás, hogy a rendszer képes legyen önálló reakciókra és 
önkorrekcióra. Ezek a feltételek egyben az Észak-Dunántúlon működő innovációs rendszerek 
hiányosságainak feleltethetők meg.
 Úgy gondolom, a regionális innovációs rendszerek jövőbeli fejlesztési lehetőségeihez 
mindenképpen a gyakorlatban is hasznosítható inputot jelent az optimális regionális innovációs 
rendszer eléréséhez szükséges lépéssorozat felállítása. Az akcióterv az észak-dunántúli innovációs 
rendszerek jelenlegi állapotából indult ki, és azokat a – reális és teljesíthető – lépéseket vázolta 
fel, ami az eredményes regionális innovációs rendszer kialakításához és fenntartható működéséhez 
szükségesek.
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1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Győr

2. INNONET Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft., Győr

3. Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – Vállalkozók Háza, Komárom

4. Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Székesfehérvár

5. Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt., Székesfehérvár

6. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete, 

Tatabánya

7. MTA – Pannon Egyetem Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport, Veszprém

8. MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet – Közép-dunántúli 

Osztály, Székesfehérvár

9. Nyugat-magyarországi Egyetem – Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont Nonprofit 

Kft., Sopron
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1. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Győr

2. Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft., Sopron

3. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt., Szombathely

4. Pannon Egyetem Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutató Központ, Veszprém

5. Pannon Egyetem Stratégiai Igazgatóság, Veszprém

6. Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, Szombathely

7. Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Szombathely

8. Pólus Programiroda Kht., Győr

9. Széchenyi István Egyetem Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság, Győr

10. Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt., Szombathely

11. Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Szombathely

12. Vállalkozói Központ Közalapítvány, Székesfehérvár

13. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Veszprém

14. Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht., Veszprém
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