
 

INNOSPIRIT - Enabling and Capitalising of Urban Technologies  
 
 
Az ötlet 
A városi technológiák a regionális gazdaság és a hozzá kapcsolódó kutatási és képzési partnerek 
számára fenntartható és a jövőben növekvő tendenciát mutató gazdasági tényezőnek számítanak.  
Ugyanakkor a városoknak és régióknak különböző városi feladatkörben, valamint környezetvédelmi 
területen szigorú EU-s előírásokkal kell szembenézniük. Ahhoz, hogy megfeleljenek ezeknek az 
előírásoknak, dönteni kell az új technológiákról, de a közigazgatási döntéshozók és szereplők nem 
mindig tudnak optimális döntést hozni.  
 
 
A projekt 
Az INNOSPIRIT projekt a városokban és a régiókban következetesen javítani akarja a rendelkezésre 
álló technológiák használatát. Egy szakértői pool megoldási javaslatai is segítik ebben, és főleg a 
városi technológiákhoz szükséges tudás áttekinthető megszervezését szolgálja. E célból egészen 
célirányosan közvetlen megvalósítási munkákra törekednek a projekt futamideje alatt. Kiindulásként 
alapos utánajárásra van szükség, hogy ki lehessen szűrni a megfelelő módszereket és tartalmakat. 
Ezt követően közvetlen, záros határidőn belüli megvalósításra van szükség annak érdekében, hogy a 
városokban és régiókban az optimalizált technológiák alkalmazásával gazdaságilag fenntartható 
megoldások szülessenek, és javuljon a versenyképességük. 
 
 
Tevékenységek 

• A technológiahasználat és technológiatranszfer optimalizálása a résztvevő városokban  
• Megfelelő új módszerek és szolgáltatások kifejlesztése és megvalósítása  
• Elemzés a technológiák használatáról a résztvevő városok városi feladatköreiben 
• Legalább négy, előkészített és továbbítható jól bevált gyakorlati példa  
• Stratégiaterv kidolgozása lehetséges további projektekre vonatkozóan 

 
 
Legfontosabb adatok 

• A projekt megvalósításának kezdete és időtartama: 2013 januárjától 2014 júniusáig 
• Projektpartnerek:  

o Ausztria: TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH (vezető partner) 
Fachhochschulstudiengänge Burgenland Gesellschaft m.b.H 
Bad Radkersburg Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 

o Magyarország: Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület 
• A projekt költségvetése:  

o ERFA összesen: 424.800 euró 
• Kontakt: Rainer Müller; Mail: rainer.mueller@tinavienna.at, Tel.: +43 1 4000 84278 

 

 
 
 
 

Ez az adatlap a „RECOM HU-AT 2014” projekt keretei között és a vezető partner beleegyezésével készült. A „RECOM HU-AT 
2014” (Magyar-osztrák regionális együttműködési menedzsment 2014) projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 keretein belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Alsó-Ausztria, Burgenland és 
Stájerország Tartományok, valamint Bécs Város és a Magyar Köztársaság támogatását élvezi. 
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