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Oktatás és ipar – közös tanulás

A Miskolci Egyetem (ME) vezetésével a BorsodChem Zrt. (BC), az ÉMI Építés-
ügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI), a Robert Bosch Energy 
and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó 
Kft. (BOSCH), valamint a Starters E-Components Generators Automotive 
Hungary Kft. (S.E.G.A. Hungary) által alkotott konzorcium Magyarország nyolc 
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjainak egyike. 

Ezek a központok kiemelkedő szerepet játszanak a felsőoktatási intézmények 
és a helyi ágazati és üzleti érdekelt felek közötti területi együttműködés 
kialakításában a magyar kutatás-fejlesztési és innovációs ágazat megerő-
sítése és az innovációk gazdasági hasznosítása érdekében. Az iparági és 
üzleti partnerek fontos szerepet játszanak a programok és a tantervek kidol-
gozásában a gazdaság igényeinek kielégítése céljából. Az egyetem pedig 
továbbképzést és oktatást biztosít az iparági szakembereknek.

A Miskolci Egyetem Felsőoktatási és ipari együttműködés – A kutatási inf-
rastruktúra fejlesztése nevű projektje 17 millió EUR-ba került, amelyből 
14 millió EUR származik uniós támogatásból. A központ támogatja a regio-
nális ipar fejlődését azzal, hogy megerősíti a kutatási infrastruktúrát a kor-
szerű anyagtechnológiák, az intelligens vezérlés és az automatizálási 
rendszerek terén. A projekt feltérképezi az iparági partnerek KFI igényeit, és tudásmegosztó infra-
struktúrát dolgoz ki ezen igények kielégítésére. A projekt kialakítása lehetővé teszi, hogy a jövőben 
több partner csatlakozhasson a központhoz. 

http://fiekprojekt.uni-miskolc.hu/ (csak magyar nyelven)

Mesterséges ívóhelyek az őshonos halak 
számára 
Az EU támogatásával a Balatoni Halgazdálko-
dási Nonprofit Zrt. mesterséges ívóhelyeket 
hozott létre és tart fenn a Balaton veszélyez-
tetett halfajai számára. A tó helyreállított hal-
faunája édesvízi halászatra is biztosít helyet. 
Az ernyőprojekt további kutatási tevékenysé-
geket tartalmaz, többek között az őshonos 
fajok genetikai feltérképezését és egy génbank 
létrehozását. 

http://balatonihal.hu/

A PROJEKT  
KÖLTSÉGE: 

4 524 000 EUR 

UNIÓS  
TÁMOGATÁS: 

4 504 000 EUR 
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A PROJEKT  
KÖLTSÉGE: 

18 millió EUR

UNIÓS 
TÁMOGATÁS: 
12 millió EUR 

(83 % ERFA)




