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Németh József 
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 2004
októberében pályázatot hirdetett Regionális Egyetemi Tudásközpontok létrehozásának és mőködésének támogatására. A pályázat célja
a világ élvonalába tartozó egyetemi tudományos és technológiai
innovációs központok, Regionális Egyetemi Tudásközpontok létrehozásának elısegítése annak érdekében, hogy olyan szakterületi és
regionális vonzáscentrumok jöjjenek létre, amelyek kiemelkedı
kutatás-fejlesztési, valamint technológiai innovációs tevékenységet
folytatnak, intenzíven együttmőködnek a gazdasági szférával, ösztönzıleg hatnak a régiók technológiai és gazdasági fejlıdésére, s ezen
keresztül javítják a régió és az ország versenyképességét.
A pályázaton valamennyi magyarországi egyetem részt vett. A
zsőri véleménye alapján a pályázatkiíró összesen hat egyetem
pályázatát nyilvánította nyertesnek, amely egyetemek összesen 9
milliárd Ft támogatást kaptak a Tudásközpontok kialakítására, és négy
éven keresztül történı mőködtetésére. A nyertesek között van a Nyugat-Magyarországi Egyetem és az általa vezetett 13 tagú konzorcium,
mely négy évre összesen 1,1 milliárd Ft támogatást kapott a
Tudásközpont által megvalósítandó programok végrehajtására.
A Tudásközpont a 2005-tıl 2008-ig terjedı idıszakban három
kutatás-fejlesztési programot tervez megvalósítani. Ezek közül az elsı
az erdıgazdálkodás fejlesztésével, azon belül az erdıvagyongazdálkodás fejlesztésével, a természetközeli erdıgazdálkodás és
erdıvédelem kérdéseivel, az erdıgazdálkodás mőszaki fejlesztésével,
valamint a tartamos vadgazdálkodás feltételeinek megteremtésével
foglalkozik. A hazai fahasznosítás fejlesztése címő program tárgya a
minıségi hengeresfák és a sarangolt választékok hasznosítása, a
fahasznosítás mővészeti aspektusai, a cellulóz- és papírgyártási célú
fahasznosítás, a hulladékgazdálkodás és környezetvédelem, valamint a
fahasznosítással kapcsolatos informatikai támogató tevékenység
vizsgálata és fejlesztése. A tudástranszfer program egy oktatásiképzési projekt és különbözı, a K+F feladatokat segítı tevékenységek
(technológiatranszfer, az eredmények elterjesztése, demonstrációs
tevékenység, kutatói mobilitás, iparjogvédelem) megvalósítását tőzte
ki célul.
A Nyugat-Magyarországi Egyetem, és azon belül a Faipari
Mérnöki Kar életében fontos mérföldkı a Tudásközpont létrehozása,
mely egyszerre jelenti a nagy múltú intézmény által végzett magas
színvonalú kutatás-fejlesztési tevékenység elismerését, és a jövıbeni
kutatómunka megalapozását, feltételeinek megteremtését. Az ipari
partnerek részvételével megvalósítandó programok eredményei
reményeink szerint hatékonyan segítik majd a hazai erdészeti és
faipari vállalkozások tevékenységét és annak fejlesztését.
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