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Sikeresen zárult a Közép-európai Innovációs Modell Kutatás projekt
A ValDeal innováció menedzsment modellje jó példa Közép-Európában

Lezárult a 2008-ban kezdődött Közép-európai Innovációs Modell Kutatás (CERIM) projekt első
szakasza. A projekt záró konferenciájára a lengyelországi Szczecinben, június végén került sor, ahol
az eredmények összegzése mellett a partnerek deklarálták, hogy az együttműködést folytatni és
fejleszteni kell. A konzorcium a jövőben elsősorban a tudásátadásra, vagyis a projekt eredményeinek
elterjesztésére és az innováció menedzsment oktatásra helyezné a hangsúlyt.
A ValDeal a 7 közép-európai ország 10 szervezetéből és kutatóintézetéből álló CERIM konzorcium
magyar tagja. A projekt keretében tanulmányutakat szervezett, országtanulmányokat dolgozott ki,
vizsgálta a hazai, a brit és az amerikai innovációs rendszerek működését és megkezdte a
tudományos ötletek gyűjtését is, melyek hasznosításában segítséget is nyújt. Idén májusban
befektetői konferenciát szervezett Budaörsön, ahol a feltalálók 5 percben mutathatták be projektjeiket
a potenciális befektetőknek.
A CERIM projekt keretében készült vállalati önértékelés és külső szakértők bevonásával összeállított
vállalatértékelés alapján új stratégia született, melynek segítéségével a ValDeal erős piaci
szereplőként folytathatja munkáját a nemzetközi innováció menedzsment piacon.
ValDeal Innovációs Zrt. (www.valdeal.hu)
A ValDeal Innovációs Zrt. találmányok felkutatásával, fejlesztésével és értékesítésével foglalkozik.
Megalakulása óta közel 600 projektet vizsgált meg, és ezzel Magyarország és Közép-Európa
legtapasztaltabb profitorientált innováció-menedzsment vállalatává vált. A cég folyamatosan keresi
az új találmányokat az élettudományok, a mérnöki tudományok és az információtechnológia
területén. A ValDeal az eddig vizsgált találmányok 10 százalékát találta alkalmasnak a nemzetközi
piacon történő megjelenésre.
A találmányok piacképességének felmérésére a ValDeal amerikai és német modelleket vizsgált meg
és alakított át a hazai és a közép-európai igényeknek megfelelően. Saját módszertanát jelentős
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magántőke, valamint a Nemzeti Innovációs Hivatal (korábbi nevén Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal) támogatásának felhasználásával alakította ki.
A CERIM projekt (www.cerim.org)
A Central Europe Research to Innovation Models (Közép-európai Innovációs Modell Kutatás CERIM) elnevezésű nemzetközi projekt 2008-ban vette kezdetét. A projektet a Central Europe
Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, a közép-európai innovációs
potenciál növelése céljából. A CERIM kutatás egyrészt technológia transzfer intézményeket tömörít,
hogy ezzel elősegítse a regionális találmány hasznosítás fejlesztését, másrészt pedig egy olyan
modellt hoz létre, mely intézményesíti az innováció menedzsment folyamatokat az egyes
kutatóhelyeken Közép-Európában.
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