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A fenntartható városi közlekedés utat tör 
magának Szegeden
Ez a fenntartható tömegközlekedési projekt 3,3 mil-
lió EUR értékű uniós finanszírozásban részesült, hogy 
javítsa a régió helyi tömegközlekedését, valamint arra 
ösztönözze a szegedi lakosokat, hogy ezt a környe-
zetbarát megoldást válasszák. A projekt szervesen 
illeszkedik a város Fenntartható Városi Mobilitási Ter-
vének célkitűzéseihez, amely a növekvő népesség 
és a kapcsolódó mobilitási igények támasztotta 
kihívásokra igyekszik megfelelő választ adni. 

Számos központi csomópontot és 40 buszmegállót 
újítottak fel a városközpontban és az egyik lakótele-
pen, gyorsabb, hatékonyabb és jobb minőségű tömeg-
közlekedést biztosítva az ott élőknek. A projekt során 
a kerékpárosok és a gyalogosok biztonságára és 
kényelmére is odafigyeltek a táj, a közvilágítási infrastruktúra és a járdák felújításával. A központban új, közös busz- és kerékpársávot 
alakítottak ki, hogy gyorsabbá és vonzóbbá tegyék a tömegközlekedést. A biztonság és az akadálymentesség javítása érdekében az 
új megállókat a fogyatékossággal élőkhöz igazodva hozták létre, valamint átalakították a meglévő megállóhelyeket és járdákat is. 

A PROJEKT 
KÖLTSÉGE: 

3,4 millió EUR

UNIÓS 
TÁMOGATÁS: 
3 MILLIÓ EUR 

(88 % ERFA)

Az innovatív fogászati ellátás 
felkészül a globális piacra
Egy kockázatitőke-rendszer keretében kapott támogatás révén a dicomLAB Dental Zrt. 
innovatív technológiákat használt annak érdekében, hogy a fogászati beavatkozások 
minél tervezhetőbbek, biztonságosabbak és gyorsabbak legyenek. A vállalat olyan, 
számítógép által vezérelt megoldások megvalósítására összpontosít, amelyek 
illeszkednek a fogorvosok klinikai napirendjébe, intuitív munkafolyamatot használva és 
magas szintű felhasználói élményt biztosítva.

A cég célja, hogy széles körben elérhetővé tegye a fogpótláshoz használt implantátumokat. 
A legújabb technológiának, a páciensközpontú műtéti tervezésnek és a megfelelő 3D-s nyomtató által nyomtatott eszközöknek 
köszönhetően a fogpótlás biztonságosabbá, pontosabbá és tervezhetőbbé vált.

2015-ös piacra lépése óta a dicomLAB 15 országban vezette be a szolgáltatásait. A céget 2018-ban a Startup of the Year (Az év 
induló innovatív vállalkozása) díjra jelölték a Startup and Innovation Award Hungary keretén belül, 2019-ben pedig a cég alapítója 
és vezérigazgatója, Dr. Varga Endre elnyerte az Év Alapítója díjat.

Összesen 1,5 millió EUR értékű uniós finanszírozást használtak fel kockázati tőkeként egy mesterséges intelligencián alapuló online 
platform kifejlesztésére, amely összefogja a fogpótlással foglalkozó érdekelt feleket. A platform valódi megoldásokat kínál a fogászati 
szakembereknek, és végigvezeti őket a teljes implantációs folyamaton.

A tervek szerint 2020 szeptemberére a dicomLAB 2.0 piacképessé válik, a vállalat célja ezzel pedig az, hogy a fogászati implantátumokat 
szélesebb, globális körben tegye elérhetőbbé és megfizethetőbbé. 

https://www.dicomlab.com/SMART_Guide/
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