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Campus inkubációs központ

Összköltség: 2 673 685 EUR 
EU-s hozzájárulás: 1 905 000 EUR

Az Athlone-i Technológiai Intézet Midlandi Innovációs és 
Kutatási Központja (angol röv. MIRC) Írország középső régió-
inak innovációs, kutatási és vállalkozási központja. Az MIKK 
inkubációs létesítményeket biztosít az innovatív és tudásala-
pú vállalkozások számára, vállalkozói programot bocsát a 
vállalkozók és az induló cégek rendelkezésére, és az intézet 
erőforrásait és szakértelmét az ügyfél cégek rendelkezésére 
bocsátja. Az MIRC székhelyű Midlands & West Enterprise 
Programme (MWEP) egy olyan egyéves program, mely a vál-
lalkozásindítás folyamatának megkönnyítése érdekében a 
vállalkozóknak vállalkozói szakértelmet, hálózatokat, létesít-
ményeket és támogatást biztosít. Az MIRC küldetése a régió 
gazdasági növekedésének előmozdítása annak révén, hogy a 
tudásalapú induló vállalkozások fejlődését inkubáció és vál-
lalkozástámogatás révén gyorsítja. 2003 óta az MIRC/MWEP 
24 induló vállalkozást inkubált és támogatott.

Michael Lonergan, igazgató, Midlandi Innovációs és Ku-
tatási Központ 
mlonergan@ait.ie

ÍRORSZÁG

A Nikolaus Kopernikusz Egyetemnek 
nyújtott támogatás

Összköltség: 3 900 000 EUR 
EU-s hozzájárulás: 2 925 000 EUR

A toruni Nikolaus Kopernikusz Egyetem Matematikai és 
Számítógépes Tudományok Karát Lengyelország egyik 
vezető matematikai tudományos központjának tartják, 
amely minden téren az informatikai, matematikai és sta-
tisztikai oktatás regionális élenjárója. Ezt a központot 
EU-s támogatással nemrég kibővítették úgy, hogy az új 
részek harmonizáljanak az eredeti, harmincas évek végi 
építészeti stílussal. Az új szárny egy 350 férőhelyes olva-
sóteremből, egy konferenciateremből, 10 számítógépes 
laborból, az oktatószemélyzetnek fenntartott 40 szobá-
ból, valamint egyéb létesítményekből áll. A kar „Regioná-
lis IKT-oktatási Központ” nevű egysége is ebben az új 
szárnyban található, és immár a régió polgárai számára is 
rendelkezésre áll. Ez számos szakterületen képzési és bi-
zonyítványszerzési központként működik, az alapfokú 
tevékenységektől kezdve a modern IKT-technológiákig.

Adam Jakubowski, projektkoordinátor, Nikolaus Koper-
nikusz Egyetem
adjakubo@mat.uni.torun.pl

LENGYELORSZÁG

A kávéról szóló tematikus park és 
kompetenciaközpont

Összköltség: 1 513 000 EUR
EU-s hozzájárulás: EUR 302 600 EUR

A burgenlandi Neusiedl am Seeben található „Schärf World” 
a világon egyedülálló kompetenciaközpont és tematikus 
park. A Schärf Worldben speciális kávékeverékeket dolgoz-
nak ki az osztrák piac, valamint az Ausztriában, Magyaror-
szágon, Németországban, Szlovákiában és az USA-ban talál-
ható 90, ezen kávékeverékeket forgalmazó üzletlánc számá-
ra. A Schärf cég partnereit, ügyfeleit és alkalmazottait beve-
zetik a megfelelő kávéfőzés és a kávéra vonatkozó marketing 
titkaiba. 2005-ös indulása óta Neusiedl am Seeben 200 kü-
lönböző vállalkozás több mint 700 dolgozóját képeztek ki. A 
park az 1. célkitűzés alapján odaítélt forrásokból és a regio-
nális kockázati tőke segítségével történt megépítése után a 
cég áttelepült Wiener Neustadtból Neusiedl am Seebe. 2006 
végén a tematikus parknak és a kompetenciaközpontnak 80 
alkalmazottja volt, akik közül sokan burgenlandi lakosok. 

Sonja Seiser, tájékoztatási felelős, 1. célkitűzés Burgenland 
Sonja.seiser@rmb.co.at

AUSZTRIA

A Román Stílus Útja a Sousa-völgyben

Összköltség: 3 535 179 EUR
EU-s hozzájárulás: 2 651 384 EUR 

A Portótól nem messze, Portugália északi részén található 
Sousa-völgy a portugál nemzet megszületésének idejéből 
származó román stílusú építészetéről nevezetes. Ez a főleg 
vallási célokat szolgáló épületekből, de tornyokból és hidak-
ból is álló építészeti örökség a helyi kultúra fontos része, és 
jelentősen mértékben hozzájárulhat a régió turisztikai fejlő-
déséhez. Az ezt a lehetőséget felismerő Sousa-völgyi Ön-
kormányzatok Egyesülete és az Északi régió 2003-ban egy 
olyan integrált projektet dolgozott ki, amelynek a célkitűzé-
sei közé a román stílusú épületek restaurálása, ezen épüle-
tek kulturális jelentőségének kidomborítása és a régió építé-
szeti örökségének fontos turisztikai látványosságként való 
általános promóciója tartozik. Miután a restaurálási mun-
kálatokat nagyjából befejezték, 2006-ban elkezdték a pro-
móciós és marketingtevékenységeket. Ezen promóciós tevé-
kenység célja, hogy a „Román Stílus Útja” Portugália egyik 
legfontosabb turisztikai látványosságává váljon. 

Jorge Sobrado, kommunikációs vezető, 1. célkitűzés, 
Észak-Portugália
jorge.sobrado@ccdr-n.pt 

PORTUGÁLIA


