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Fórum az innováció sikerességéért

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) és a Magyar
Kereskedelmi Iparkamara (MKIK) közösen szervez országos, a kis- és
középvállalkozásokra fókuszáló szakmai rendezvénysorozatot Országos Innovációs
Fórum címmel, amely 2019. február 28-án Dunaújvárosba is ellátogat.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) Országos Innovációs Fórumot szervez Magyarország
újjá szervezõdõ innovációs ökoszisztémájának bemutatása, valamint a megújuló KFI
pályázati rendszerrel kapcsolatban felmerülõ igények felmérése céljából. Az összes megyét
érintõ, széles körû összefogással megvalósuló rendezvénysorozat kiemelt szakmai partnere a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

Ezúton tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk az
Országos Innovációs Fórum
Dunaújvárosi rendezvényére

Helyszín:
Hotel Kepely

2400 Dunaújváros, Dózsa György út 35.

Idõpont:
2019. február 28. 10 órától

Meghívotti kör:
Kiemelt eseményünkre meghívást kaptak a térség meghatározó innovációs szereplõi és
intézményvezetõi, így lehetõség nyílik a helyi és megyei szakmai tapasztalatok, innovációs
igények közös feltérképezésére. Egyúttal teret adunk a rendezvény keretében a megújuló
KFI pályázati rendszerrel kapcsolatos igények felmérésére is.

Tervezett szakmai program:

Regisztráció – 10:00-10:30

Plenáris ülés – 10:30-12:30:

    Nemzeti KFI stratégia – ITM
    Dobi-Rózsa Anikó szakértõ, Innovációért Felelõs Helyettes Államtitkárság

    KFI pályázati irányok 2019 – NKFI Hivatal
    Szabó István innovációs és általános elnökhelyette

    Duális képzés, Ipar 4.0 – ITM
    Ács Attila tudásgazdasági szakértõ, Innovációs Osztály

    HORIZON 2020 és Bilaterális Nemzetközi pályázatok – NKFI Hivatal
    Divinyi Ágnes EU referens

    Felsõoktatási KFI szolgáltatások – Dunaújvárosi Egyetem
    Ladányi Gábor igazgató, Ipari-Fejlesztési Központ

    Szakképzési Centrumok szolgáltatásai – Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

    Bay Zoltán Nkft. Szolgáltatások - Bay Zoltán Nkft.
    Lenkeyné Bíró Gyöngyvér divízió igazgató

Ebéd - 12.30-13.30

Workshop 13.30-14.30 (Részvételi szándékot külön jelezni szükséges!)

RENDEZVÉNYÜNK CÉLJA:



Megújuló innovációs környezet legfõbb irányainak bemutatása,
Széles körû közvetlen szakmai tájékoztatás,
Pályázói kör kiszélesítése,
Igényteremtés és igényfelmérés,
Konzultációs lehetõség biztosítása a tervezett támogatási lehetõségekrõl,
Szakmai párbeszéd során vélemények és javaslatok begyûjtése,
Partneri kapcsolat erõsítése.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de elõzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs
ûrlap kitöltése a plenáris programon és a munkaebéden való részvételre jogosít. A délutáni
szakmai workshop-ra jelentkezni korlátozott létszámban lehet a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara dkik@dkik.hu email címén.

Regisztrálni az NKFI Hivatal honlapján, az alábbi linken lehet.

Személyes részvételére feltétlen számítunk!

Keresse fel a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Facebook oldalát!
Közösségben az Ön vállalkozása sikeréért!

 
 

Dunaújv árosi Kereskedelmi és
Iparkamara
2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.
w w w .dkik.hu, 25/502-060, dkik@dkik.hu

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara hírlevele, melyet kamaránk
tagjai kapnak, és akik feliratkoztak hírlevelünkre, illetve akik a regisztráció
során jelezték ez iránti igényüket. Levelezési listánkat semmilyen célra nem
adjuk át harmadik személynek! Amennyiben Ön szándéka ellenére szerepel
címlistánkon, kérjük, jelezze leiratkozási szándékát!
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