EGYÜTTMŰKÖDÉSI IGÉNY ADATLAP
IPARI / VÁLLALKOZÓI OLDAL
InnoPortfólió innovációs adatbázis
Az InnoPortfólió innovációs adatbázis célja, hogy hidat képezzen a piaci igényeken alapuló
termékfejlesztés és a kutatói szféra közt, kiszolgálva a gyártói és forgalmazói megrendeléseket. A
kereskedelmi és iparkamarák szerteágazó kapcsolatrendszerén keresztül a regionális innovációs
kapacitás minél optimálisabb kihasználását teszi lehetővé. Az ipari szektor, a kutatóközpontok és az
egyetemek laboratóriumai, valamint az egyetemi kutatóhelyek kapcsolódásának biztosítását
elősegíti az interdiszciplináris szerveződés és a nagy teljesítőképességű webes portál. A partnerség
lefedi az alapkutatás szintjétől a közös iparjogvédelmi kezdeményezéseken át az új termékek és
szolgáltatások (technológiák) kifejlesztéséig az innováció valamennyi elemét.
FONTOS!
KÉRJÜK, HOGY VALAMENNYI KÖTELEZŐ MEZŐT SZÍVESKEDJEN KITÖLTENI!
A további információk megadása hozzájárulhat ahhoz, hogy igényeinek, elvárásainak leginkább
megfelelő partnerre találjon az adatbázisban.
Súgó: az egeret a kitöltőmezők fölé húzva súgószöveg jelenik meg.

Kapcsolati adatok
Általános információk, melyeket csak a konkrét, potenciális együttműködő partnerrel közlünk,
azaz a kontakt- és referenciaadatok a kapcsolatba lépést követően adhatók ki, a profil
tulajdonosának hozzájárulásával.
Szervezet neve (kötelező):

Szervezet adószáma (ha releváns):
Szervezet kamarai regisztrációs száma (ha releváns):
A szervezet TEÁOR száma (ha releváns):
A TEÁOR'08 lista letölthető itt: http://www.pbkik.hu/upload/pbkik/ric/mkik_innoportfolio/felhivashoz_1_teaor_hu.pdf
Szervezetének típusa (kötelező):
Mezőgazdasági vállalat
Ipari vállalat
Szolgáltató vállalat
Egyéb:

Projekt kapcsolattartó neve (kötelező):
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe (kötelező):
A szervezet címe (irányítószámmal – kötelező):
Weboldal:
Szervezete fő profiljai, tevékenységi körei (maximum 1000 karakter – kötelező):

Szervezete legfontosabb referenciái (különös tekintettel a K+F+I egyetemi együttműködésekre –
maximum 1000 karakter – kötelező):

Együttműködési profiladatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az adatlapon szereplőinformációk bekerülnek az InnoPortfólió
innovációs partnerkereső adatbázisba, mely különböző formátumokban, pl. interneten lesz elérhető.
Kérjük, így töltse ki az alábbi mezőket:
– Több projektötlet, illetve együttműködési ajánlat esetén kérjük, külön adatlapokon rögzítse
ezeket!
– Anonim módon, és egyes szám 3. személyben fogalmazza meg mondatait! (Pl.: „A cég
kifejlesztette...”)
Az együttműködési profil címe (Kérjük, adjon meg egy rövid, a projektötletet / keresett
technológiát / feladatot / megoldandó problémát leíró címet! Maximum 200 karakter – kötelező!)

Rövid leírás (maximum 1000 karakter – kötelező!)

A projektötlet / keresett, vagy kínált technológia / feladat / probléma leírása
Írja le az esetleg már meglévő eredményeket, illetve a projekt további jellemzőit, számszerűsített
adatokat, lehetséges fejlesztési irányokat, a műszaki követelményeket. (Maximum 5000 karakter!)

A projekt besorolása a TECHNOLÓGIAI kulcsszórendszerbe (kötelező)
Kérjük, az alábbi linken található listából válasszon ki legfeljebb 5 kulcsszót, melyek segítenek az
Ön profiljának bekategorizálásában! Kérjük a számokat is beírni!
Ennek későbbi haszna a kulcsszó szerinti lekérdezhetőség, a hírlevél küldés lehetősége, valamint
partnerkereső rendezvények szervezésében mutatkozik majd meg.
=> http://www.pbkik.hu/upload/pbkik/ric/mkik_innoportfolio/felhivashoz_2_technologiaikulcsszavak_en-hu_enc.pdf

A projekt besorolása a PIACI ALKALMAZÁSOK kulcsszórendszerbe (csak együttműködési
ajánlatok esetén töltendő ki)
Kérjük, az alábbi linken található listából válasszon ki legfeljebb 5 kulcsszót, melyek segítenek az
Ön profiljának bekategorizálásában! Kérjük a számokat is beírni!
Ennek későbbi haszna a kulcsszó szerinti lekérdezhetőség, a hírlevél küldés lehetősége, valamint
partnerkereső rendezvények szervezésében mutatkozik majd meg.
=> http://www.pbkik.hu/upload/pbkik/ric/mkik_innoportfolio/felhivashoz_3_piacialkalmazasok_hu_enc.pdf

Az Ön projektjavaslatának előkészítettsége / jelenlegi állása (kötelező):
Ötlet
Fejlesztés alatt álló termék / technológia / eljárás, stb.
Bemutatásra alkalmas állapotban van (munkaterületen tesztelték már).
Már piacon van.
További információ a fejlesztés jelenlegi állapotáról:

Van-e a projekthez kapcsolódóan iparjogvédelem, vagy bejelentés alatt álló terméke?
(kötelező)
Igen.
Nem.
A keresett ipari együttműködés jellege (kérjük, válasszon egyet vagy többet a következők közül):
Licencia (használatbavételi) megállapodás (termékek/eljárások esetén)
Joint Venture /Vegyesvállalat/
Pénzügyi támogatás
Pályázati együttműködés
Műszaki együttműködés:
Együttes továbbfejlesztés

Új alkalmazások tesztelése
Specifikus igényekhez történő adaptáció
Gyártási megállapodás
Tudástranszfer (tudás átadás-átvétel) új alapanyagok alkalmazása esetén
Meglévő gyártósor újfajta alkalmazása
A keresett partner jelenleg használt technológiájának megváltoztatása
Teljesen új (gyártási) eljárás
Kereskedelmi megállapodás műszaki támogatással
Összeszerelés / berendezés üzembe helyezésének támogatása
Műszaki irányítás / tanácsadás új eljárás használata során
Betanítás/Műszaki képzés
Minőségellenőrzés
Karbantartás
A keresett partner típusa (maximum 500 karakter – kötelező):

A keresett partner milyen szakértelemmel, műszer- és laborkapacitással, audittal, stb.
rendelkezzen? (Maximum 800 karakter!)

A keresett partner elvárt szerepe az együttműködésben (maximum 800 karakter – kötelező)

Az együttműködés jogi / pénzügyi keretei (kötelező):
Konkrét ajánlattal rendelkezem.
Tárgyalás eredményeként dől el.
Van-e pályázati tapasztalata? (Kötelező!)
Igen.
Nem, nincs.
Hajlandó lenne-e a projektjeiben külföldi partnerekkel is kooperálni? (Kötelező!)
Igen.
Nem.
Egyéb fontos közlendő (maximum 800 karakter):

Ha informálódni szeretne a több mint 50 országban jelen lévő Enterprise Europe Network technológia
transzfer adatbázisának profiljairól, kérjük, kövesse az alábbi linket:
http://pod.pbkik.hu/
A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara finanszírozásában
valósul meg.
A kérdőívet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara készítette.

