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tudás

K+F és innováció

Hozzáadott érték Új tudás
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Innovációs 
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iparjogvédelem

tőke

techn.-transzfer

beruház
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képzés
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park, logisztikai
 

központ

hitel
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diffúzió

marketing

K+F és innováció

Komplexitás…

alapkutatás
alkalmazott kutatás
kísérleti fejlesztésás
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Új eszközök

•
 

Kereskedelmi hasznosítást megelőző
 beszerzés (PcP)

•
 

Stratégiai programok
–

 
Versenyképességi ill. kiválósági szerződések

–
 

Technológiai start‐up
 

ökoszisztéma építése
•

 
Innovációs szolgáltató

 
és menedzsment 

 rendszerek
•

 
NIH szolgáltatások
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KERESKEDELMI HASZNOSÍTÁST

MEGELŐZŐ
 

KÖZBESZERZÉS

Pre – commercial
Procurement (PcP)



Innovatív beszerzési eljárások típusai

Az innovatív beszerzési eljárások egyik típusa a PcP, ami az elkövetkező
 

EU ciklusban 

 megkülönböztetett figyelmet kap majd.

A

 

versenypárbeszéd

 

(Kbt. 101. – 107. § ) 
 

az ajánlatkérő
 

a kiválasztott részvételre jelentkezőkkel 
 párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, a szerződés típusának és feltételeinek pontos 

 meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér.

 

3 részre tagolódik (részvételi szakasz, párbeszéd, 

 ajánlattételi szakasz).

A Terv‐(dizájn‐) versenyek

 

során a beérkezett terveket / dizájnokat egy szakmai zsűri 
 értékeli. A nyertes tervek megvalósítására / kivitelezésére külön pályázatot hirdetnek.

A hirdetmény közzétételével induló

 

tárgyalásos eljárás

 

(Kbt. 89. – 93. §)
 

két szakaszból álló

 

eljárás:
1.

 

az ajánlatkérő
 

a szerződés teljesítésére való
 

alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt;
2.

 

az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a 
 szerződés feltételeiről.

Innovációs Partnerség

 

‐

 

az Európai Bizottság gondozásában készülő
 

új irányelv tervezet készült ‐
ami épülhet a közbeszerzést megelőző

 

beszerzések során kialakult együttműködésekre, de 
 alkalmazása az irányelv hatálya alá

 

esik.



A kereskedelmi hasznosítást megelőző
 beszerzés (PcP)

A kockázatok és a hasznok megosztásán alapul – nem minősül állami támogatásnak.

Jellemzői:
A közszféra számára költségcsökkentő, hatékonyságnövelő

 beszerzési módszer, testre‐szabott megoldást nyújt.

A köz‐
 

és a magánszféra együttműködésével az 
 innovációt a keresleti oldalról erősíti

Az EU a PcP modellt kiemelt támogatási eszköznek tekinti, nincs kidolgozott szabályozás.

Többlépcsős folyamat, amely megelőzi a közbeszerzést 
 (innovatív kkv‐k

 
eséllyel indulnak a beszerzési folyamatban).

Az innovatív beszerzési eljárások egyik típusa a PcP

Innovatív beszerzési eljárások EU2020



A PcP folyamata
 (EU útmutatás alapján)



A PcP hazai bevezetése

Az NGM felkérésére a NIH: 


 
a kidolgozza a PcP

 
hazai 

bevezetésének koncepcióját,


 
szakmai és társadalmi 
egyeztetést szervez,



 
néhány kísérleti PcP program 
indítását készíti elő

 
és 

koordinálja.

NIH

Közbeszerző

Vállalkozások

Kutató
intézmények

Szakértők,
szolgáltatók



Előkészítő
szakasz

Igény‐
Felmérés

Piaci konzultáció

Innovációs
platform

1. Szakasz

Megvalósíthatósági
tanulmányok alapján

az ötlet továbbfejlesztése
(Prototípus építése)

2. Szakasz

Termék/
szolgáltatás
fejlesztése

Piaci szakasz

Termék/
szolgáltatás
kereskedelmi
hasznosítása

Kereskedelmi hasznosítást megelőző

 

beszerzés 

 (PcP)

Sz
ak
as
zo
k

Fo
ly
am

at
Sz
er
ep

lő
k

Kereskedelmi 

 hasznosítás

Ötlet 

 
pályázatok 

 
benyújtása 

 
(megvalósít‐

 
hatósági 

 
tanulmány)

Prototípus 

 
kész

Első

 
termék

Bírálat Bírálat Közbe‐
szerzés

Nemzeti program koordinátor

Folyamatgazda
Hasznosító
szervezet

Projekt gazda / fejlesztő Beszállító

PcP
program
értékelés

Pályáztatás

Er
ed

m
én

y
A tervezett kísérleti PcP modell 

folyamatábrája



Közbeszerzés (PcP-t
 

követően)



 
Nyílt és transzparens felhívás, amely független a PcP 
folyamattól. Minden ajánlattevőnek ugyanabban az 
elbírálásban kell részesülnie. 



 
A közbeszerzési dokumentáció

 
lényegi tartalmában 

megegyezhet a PcP felhívással. Ugyanakkor a 
dokumentációban nem jelenhetnek meg a PcP folyamat 
eredményeként létrejött technológiák konkrét paraméterei.



 
Kockázatok:


 

nincs biztosíték, hogy a PcP-ben
 

nyertes fejlesztő
 

ajánlatot 
fog tenni (ezért kell a PcP

 

keretszerződés, és kellenek a 
hasznosítási szerződések is)



 

A PcP-ben
 

nem indult ajánlattevők megtámadhatják a 
közbeszerzést a PcP-ben

 

résztvevők aránytalan előnye esetén



Szereplő

 

megnevezése Szerepének definiálása Nemzetközi példa

1

PcP
Nemzeti Program‐

 
koordinátor

(NP)

A PcP intézményének nemzeti szinten történő

 

bevezetését és 

 
megvalósulását menedzselő, közfeladatokat ellátó

 

szervezet, 

 
amely koordinál, közzéteszi az értesítőket a futó

 

programokról, 

 
értékel, illetve társfinanszírozást biztosít.

Technology Strategy

 

Board 

 
(UK);
NL Agency (NL)

2 Folyamat gazda
(FG)

Olyan közfeladatokat ellátó, közfinanszírozású

 

szervezet, amely 

 
egy‐egy ágazat állami szereplőit fogja össze, és amelynek feladata 

 
az igények beazonosítása, az ágazatában futó

 

PcP programok 

 
szakmai felügyelete és lebonyolítása, a program finanszírozása.

Példák:
National Health Service 

 
(UK)
Pianoo

 

(NL)

3 Hasznosító

 

szervezet 

 
(HSZ)

A közbeszerzés kiírója, amely révén a PcP program 

 
eredményeinek hasznosítójává

 

válik.
Példák:
King’

 

College Hospital

 

(UK)

4

a) Projekt (ötlet) 
gazda (PG), Fejlesztő

b) Beszállító

 

(B)

a) Jelentkezik a PcP programra egy megoldási javaslattat

 
(megvalósíthatósági tanulmány), eljut a 3. szakaszig.

b) A programot követően részt vesz közbeszerzéseken.

Gazdasági társaságok és 

 
Kutató

 

intézetek / egyete‐

 
mek

 

konzorciuma

A kísérleti PcP modell szereplői



Nemzetközi példák

Szúrás mentes vércukorszint mérő
(Non‐invasive

 
Glucose

 
Meter) ‐

 
UK

Mobil betegszoba (Temporary
 

Side
 

Room) ‐
 

UK
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Versenyképességi
és kiválósági
szerződések
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Új megközelítésű
 

program


 

Stratégiai, top-down
 

megközelítés


 
Konzorciális

 
együttműködés


 

Versenyképességi
 

szerződések –
 

integrált K+F 
projektek


 

Kiválósági szerződések –
 

társadalmi kihívások


 
Komplexitás


 

Társadalmi/gazdasági hasznosítás
 

elősegítése
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Stratégiai program

K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések: 
•

 
Cél:

 
olyan együttműködésben végzett, felülről felépített (top‐down), 

 kezdeményezett és koordinált K+F projektek, amelyek jövőbe mutató, 
 stratégiai jelentőségű

 
és szakmailag jól körülhatárolt K+F feladatok 

 megoldására irányulnak
•

 
Keretösszeg:

 
22

 
milliárd Ft (KTIA), 2013-2019.

•
 

Pályázók köre: konzorciumok (felsőoktatási és akadémiai kutatóhelyek, 
 KKV‐k, nagyvállalatok részvételével), nagyvállalatok

•
 

Támogatható
 

tevékenységek: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, 
 kísérleti fejlesztés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, piacra jutás 
 támogatása, iparjogvédelem.

•
 

Támogatás összege: egyedi megállapodás alapján.
•

 
Elszámolható

 
költségek: alapbér és járulékai, K+F szolgáltatás, dologi 

 kiadások, eszközbeszerzés, immateriális
 

javak beszerzése, infrastrukturális 
 és ingatlan beruházás.
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Technológiai start-up
 ösztönzés
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Kormányzati ösztönzők strart‐up
 vállalkozásoknak

Hazai innovatív,
 

kezdő
 

vállalkozóknak és fiatal vállalkozásoknak 
nyújtott fontosabb kormányzati támogatások:


 

JEREMIE program –
 

magvető
 

tőke, mikrohitel


 

Regionális pályázatok (ROP)
 

–„A régió
 

innovációs 
potenciáljának fejlesztése innovatív start-up

 
cégek 

létrehozásával”


 

Technológiai start-up
 

ökoszisztéma
 

építés
 

program
 

–
 technológiai inkubátorok kiépítésével és működtetésével


 

Innovációs szolgáltatások
 

erősítése

Nemzeti KFI stratégia 2020 - sarkalatos cél:
„Innovatív kis cégek helyzetbe hozása”
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Stratégiai program

Technológiai start‐up
 

ökoszisztéma építés: 
•

 
Cél:

 
technológiai 

 
innovációra 

 
(K+F 

 
tevékenységre) 

 
alapuló

 
induló

 vállalkozások 
 

elindítása 
 

és 
 

fejlesztése, 
 

a 
 

létrejövő
 

gazellák 
 

fejlődésének, 
 piaci alapú

 
finanszírozásra való

 
felkészítésének támogatása.  

•
 

Négy alprogram: 
1.

 
alprogram

 
: Az inkubátorok (inkubátor házak) felállítása, támogatása.

2.
 

alprogram
 

: Pályázati kiírás ötletekre, az ötletek támogatása. 

3.
 

alprogram
 

: Az inkubáció
 

folyamata, az inkubáltak
 

támogatása. 

4.
 

alprogram
 

: A piacra lépés támogatása és a tőkebevonás lehetőségei.

–
 

Keretösszeg: 2,1 milliárd Ft (KTIA).

•
 

Pályázók 
 

köre: 
 

technológiai 
 

inkubátor 
 

(1. 
 

szakaszban), 
 

természetes 
 személyek (2. szakaszban), gazdasági társaság (3. és 4. szakaszban).
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NIH

Innovációs szolgáltatások

Vállalat

Tanácsadás (üzleti, IPR)
Mentorálás
Pályázati támogatás
Kutatás-fejlesztés
Képzés
Mikrohitel
Partnerkeresés, 
együttműködés
Magvető

 
tőke

Kockázati tőke 
Hitel
Hálózatosodás
Piacra jutás (hazai, 
nemzetközi) támogatása

Nemzeti
Innovációs

Szolgáltatási
Rendszer

Nemzeti 
koordináció
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Innovatív fiatal vállalkozások indulása

Megoldás   Nemzeti innovációs szolgáltató
 

rendszer

K+F támogatás

Kereskedelmi 
tőke

Kamatkedvezmény, garancia

Család,
alapítók, 
barátok,

(3F) ?

Magvető

 

tőke 
(pre‐seed

 

+ seed

 

capital)

Üzleti angyalok

Mikrohitel

Kockázati tőke
(venture

 

capital,

 
VC)

Finanszírozási rés

„Halál völgye”
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Nemzeti Innovációs
 Szolgáltatási Rendszer alapjai

Követelmény Megvalósítás
Egyablakos rendszer (jó

 elérhetőség, egyszerűség)  Területi
 

Szolgáltató
 

Központok

Személyre szabott szolgáltatások  Mentori rendszer

Egyszerű, megbízható
 finanszírozás  Voucher

 
rendszer

Garantált minőségű, standard 
 szolgáltatások  KFI akkreditáció

Könnyen elérhető, jól 
 rendszerezett  KFI információ  TéT

 
Obszervatórium

Egységes nemzeti koordináció  NIH
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A NIH funkciói és 
tevékenységének négy pillére

NIHÁllamigazga-
tási

 

funkciók
Szolgáltatási, 

ügynökségi funkciók

Közvetítő, 
kooperációs funkciók

Innovációs 
szolgáltató

 és menedzs-
 ment

 rendszerek, 
hálózatok 
fejlesztése 

Innovációs 
elemző

 tudásbázis,
és

információs 
adatbázis 

Hatékony szervezet

EU-s
és 

nemzetközi
KFI

együtt-
 működések

KFI 
stratégia

és 
stratégiai 

monitoring, 
értékelés
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A NIH innovációs szolgáltatásai

A NIH a
 

vállalkozások számára
 

a következő
 

innovációs szolgáltatásokat 
 nyújtja:


 

Kaleidoszkóp
 

– A Nemzeti Innovációs Hivatal 
 információs rendszere


 

Go!nno
 

‐
 

Díjmentes, komplex, web‐alapú
 innovációs szolgáltató

 
portál fiatal vállalkozóknak


 

Pont Inno
 

‐
 

Innovációs pályázatok szakmai 
 támogatása


 

Nemzetközi projektek, együttműködések segítése



A KFI Obszervatórium bemutatása

www.kaleidoszkop.gov.hu
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A KFI Obszervatórium

Feladat, tevékenység:
•

 
Az innováció-politika számára stratégiai monitoring alapjá

 
n 

elemzések nyújtása, ajánlások
 

megfogalmazása;
•

 
Kaleidoszkóp 
–

 
KFI információs adatbázis a felhasználók részére (pályázatok, 
rendezvények, szakmai anyagok);

 
fejlesztése és működtetése 

–
 

Térképalapú
 

információs tér az egyes szereplők hálózatosodási
 

és 
networking

 
tevékenységének elősegítésére

 
(vállalati adatbázis); 

–
 

Interaktív, web
 

alapú
 

innovációs szolgáltatások
 

nyújtása (Go!nno)

•
 

KFI statisztika
 

-
 

módszertani fejlesztések, statisztikai elemzések 
készítése, adatszolgáltatások stb.;

•
 

Együttműködés:
 

KSH, hazai adatgazda szervezetek,  az EU,
 

az 
OECD KFI statisztikával, adatszolgáltatással, statisztikai elemzé-

 sekkel
 

foglalkozó
 

szervei, bilaterális kapcsolatok;
•

 
Kiadványok, periodikák, tájékoztató

 
anyagok.



Háttér

Helyzetkép
A stratégiai tervezés

és döntéshozás 
megalapozásához nincs 

meg a szükséges 
mennyiségű

 

és 
minőségű, tényekkel 

alátámasztott
információ

Koncepció
Az ÚSZT Tudomány-

 
Innováció

 

programja 
megfogalmazza az egységes 
KFI monitoring és értékelési 
rendszer kialakításának és a 

KFI Obszervatórium 
létrehozásának

feladatát

Célok, feladatok
A hazai adatgazdákkal 

együttműködve gyűjtse, 
rendszerezze, strukturálja és 
tárolja a KFI adatokat; ezeket 

az összegyűjtött és 
strukturált adatokat 

feldolgozza, nyilvántartsa
és elemezze

Célcsoport


 

Kutatók, 


 

Államigazgatási szereplők, 


 

Kutatási területen aktív 
szereplők;



 

Vállalkozások.



Elemző
 

tevékenység

Elemzések,
kiadványok



 

Jelentés a Vállalati KFI-ről


 

KFI Tükör sorozat elndítása


 

IKT szektor helyzete


 

Nők a tudományban


 

Innovace

 

-

 

innovatív cégek 
bemutatása külföldi 
befektetők számára

Stratégiaalkotás
támogatása

A  Nemzeti KFI stratégia
Mérőszámok, indikátorok 

kidolgozása
Bázisértékek meghatározása
Részvétel az S3 stratégia 

kidolgozásában
Helyzetelemzés készítése
KFI szakterületi módszertan



Kaleidoszkóp

A rendszer adatforrásai
NFÜ

 

-

 

PKR, NKR, K+F GOP 
projektek

 Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH)

NEKIFUT
 Szakmai szervezetek (pl.: IVSZ, 

iparkamarák)
Regionális Innovációs 

Ügynökségek (RIÜ-k)
Nemzeti Adó

 

és Vámhivatal 
(NAV)

A rendszer adattartalma
 Projektek, cégek, infrastruktúrák, 

K+F szolgáltatók bontásban
 Támogatási adatok
 Szakterületi besorolás 
Gazdasági adatok
 Főtevékenység
 Szerepel-e a K+F tevékenységei 

között?
Milyen tevékenységhez kapcsolódik 

a K+F tevékenysége? 
Rendelkezik-e szabadalmakkal?
 Végez-e ténylegesen K+F-et?Funkcionalitás

 Térképes, kereshető

 

adatbázis
 Kereshetőség székhely/telephely 

szerint
 Innovációs háttéranyagok
 Elemzések, jelentések 

elektronikusan
Hálózatosodási

 

funkciók
 Projektpartner-regiszter, kereső
 Innovatív kezdő

 

vállalkozások 
támogatása (Go!nno)

 KFI Szolgáltatók



Továbblépés

Fejlesztések


 

A NEKIFUT rendszer teljes 
integrálása


 

Új adatforrások beemelése 
az adatbázisba  (pl. SZTNH 
adatok)


 

Adatkarbantartó
 

és 
adatbetöltő

 
eszközök 

továbbfejlesztése.


 
Felhasználói interakciós 
lehetőségek bővítése

Jelentések


 

Startup
 

ökoszisztéma 
felmérése


 

Regionális jelentés


 
KFI Tükör a 
járműgyártásról


 

A gazellák 
helyzetelemzése
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Mi a
 

Go!nno
 

?

Hazai innovatív
 

fiatal vállalkozók és kezdő
 

vállalkozások számára
 

egy 
 díjmentes, interaktív

 
online

 
közösségi oldal

 
a Kaleidoszkóp bázisán.



 
naprakész tudásanyag innovatív cégek alapításához



 
díjmentes mentori segítség



 
fórum tapasztalat és információ

 
megosztására



 
hazai és nemzetközi legjobb gyakorlatok



 
aktív térképes kereső

 

rendszer a magyar KFI legfontosabb szereplőiről és 
 szolgáltatóiról
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Go!nno
 szolgáltató

 
rendszer felépítése

Fórum

Go!nno
hírek

Információs
alapcsomag

Cégbemutató
 lapok

Best
practice

KFI szolgáltató
 kereső

Fiatal 
vállalkozók

Díjtalan 
mentorálás

Regisztráció
www.kaleidoszkop.nih.gov.hu

http://www.kaleidoszkop.nih.gov.hu/
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NIH szolgáltatási fejlesztések

A NIH innovációs szolgáltatásainak 
továbbfejlesztése:


 

A NIH komplex innovációs szolgáltatási rendszerének 
kiépítése (Pont Inno).


 

A nemzeti innovációs szolgáltatási rendszer 
működőképességének javítása, rendszerszemléletű

 továbbfejlesztése.


 
A Nemzeti KFI stratégia és az EU 
stratégiák/programok megvalósítását segítő

 szolgáltatás-csomagok.



Nemzeti InnovNemzeti Innováácicióós Hivatals Hivatal
 NIHNIH

Nem Nem tudjuktudjuk
 

iriráánynyííttaniani
 

a szelet,a szelet,
de de áát tudjuk t tudjuk áállllíítani a vitorltani a vitorláákat.kat.
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Dr. habil. Imre József
egyetemi magántanár, 

főosztályvezető
Nemzeti Innovációs Hivatal

Innovációs Főosztály

1061 Budapest, Andrássy út 12.
Telefon: (1) 484 2544

E-mail:

 

jozsef.imre@nih.gov.hu
Web:

 

http://www.nih.gov.hu

Köszönöm megtisztelő
 

figyelmüket!

mailto:jozsef.imre@nih.gov.hu
http://www.nkth.gov.hu/
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