
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Budapest, 2015. február 20. 

Climate-KIC Akcelerációs Program 

Start-up-ok részére 
 

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) égisze alatt működő,          

Climate-KIC program hazánkban 2012 óta folytatja európai       

módszertanú, inkubációs programját, amely további hat európai régió        

részvételével zajlik. A programba bekerülő start-up-ok egyedi piacra        

lépési támogatást kapnak, illetve részt vehetnek az európai hálózat         

oktatási, közösségi és start-up eseményein.  

A 3 szinten zajló oktatási modellben a részt vevő start-up-ok piaci           

„gyorsító” támogatást, ún. akcelerációt kapnak. Ennek során       

szintenként 2-2 napos, ún. „bootcamp” módszertanú képzésben       

sajátítják el az üzleti tervezés és pénzügyi modellezés fortélyait. Az          

akceleráció része - a nemzetközi piaci működésre történő aktív         

felkészítés mellett - a kockázati tőkeszerzéshez szükséges üzleti,        

retorikai képzés. Az akceleráció direkt pénzügyi támogatást tartalmaz,        

amely Európai Uniós, brüsszeli forrásból származik. A támogatást a         

sikerrel teljesítő és fejlődő start-up-ok kapják cégenként 5 – 10 ezer           

euró értékben.  

Az akcelerációs program célja, hogy olyan innovatív mikro-vállalkozások        

létrejöttét és piacra lépését támogassa, amelyek (1) termékei és         

szolgáltatásai csökkentik a globális széndioxid kibocsátást, továbbá (2)        

biztosítják az önfenntartó gazdasági fejlődést és (3) innovatív üzleti         

megoldások révén élhetőbb világot alakítanak ki. Összefoglalóan       

képesek ún. klímainnovációs piaci működésre. 

 

  

 
 



 
Az európai akcelerációs program hazai megvalósítását a PannonPRO        

Kft. végzi, amely minősített partnere a Climate-KIC európai hálózatnak.         

A hazai inkubáció sikerét mutatja, hogy a 6 régiós központtal működő           

programban tavaly 28 db start-up piacra lépésenek támogatása zajlott,         

továbbá 7 db start-up sikerrel szerepelt a Climate-KIC európai szintű          

„ötletversenyén”, amely a Clean Launchpad” néven került 11 országban         

megrendezésre. 

A Climate-KIC 6 régiós partneri hálózat révén olyan európai         

tudásháttérhez és kapcsolati hálóhoz juttatja a programban résztvevő        

start-up-okat, amely révén már az indulástól nemzetközi üzleti        

fejlesztést valósíthatnak meg és piaci implementációjukat az európai        

partnerrégiókban indíthatják. Így azonnali üzleti kapcsolatokat      

építhetnek ki a hat Climate-KIC régió bármelyik partnerországában        

(azaz a KIC régióiban): Nagy Britanniában, Németországban,       

Hollandiában, Spanyolországban, Lengyelországban és a régiós      

start-up központot biztosító Magyarországon. A nemzetközi programban       

tudáspartnerek többek között az alábbi egyetemek: Imperial College        

(London, Nagy Britannia), Technische Universiteit Delft (Hollandia),       

illetve inkubációs partnerként 6 ország inkubátorai dolgoznak együtt. 

JELENTKEZÉS 

A tavaszi akcelerációs programba 2015. március 10-ig lehet        

jelentkezni a Klímainnováció.hu portálon (www.klimainnovacio.hu),     

olyan innovatív mikrovállalkozásokkal, amelyek „önfenntartó” és      

„környezettudatos” szellemiség alapján működnek vagy terveznek      

nemzetközi piacra lépni.  

A jelentkezés során kiemelt témák az alternatív energiával, az         

organikus anyagtechnológiával, a hulladékgazdálkodással,    

valamint a fenntartható mezőgazdasággal kapcsolatos innovációk.      

Továbbá a programba jelentkezhetnek még azok a start-up, amelyek         

ún. Smart Cities vagy akár ún. Green Vehicles innovációs területen          

tevékenykednek, vagy szoftveres és informatikai megoldásokat      

nyújtanak a fenti témában működő vállalkozásoknak.  

Bővebb információ: www.klimainnovacio.hu/accelerator 

 
 

http://www.klimainnovacio.hu/


 
 

A Climate-KICről 

A Climate-KIC az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által          

létrehozott Tudás- és Innovációs Társulás(Knowledge and Innovation       

Community). 

A több mint 250 európai partnert összefogó közösség célja, hogy széles           

körben elérhetővé tegye a klímaváltozás negatív hatásainak       

csökkentéséhez szükséges szaktudást és elősegítse innovatív termékek,       

szolgáltatások piacra jutását. 

Feladata az innovációs folyamatok ösztönzése és egyszerűsítése az        

érintett európai intézmények, vállalatok és tudományágak releváns       

szereplőinek közösséggé szervezésén keresztül. Az oktatásra,      

innovációra és vállalkozói készségek fejlesztésére támaszkodva a       

gyakorlatban gyorsan alkalmazható megoldásokat kínál a klímaváltozás       

által támasztott stratégiai kihívásokra. 

A Climate-KIC jelenleg brit, dán, francia, holland, lengyel, magyar,         

német, norvég, olasz, spanyol és svájci regionális központokkal        

működik. 

Climate-KIC http://www.climate-kic.org 

Climate-KIC Magyarországon http://www.klimainnovacio.hu  

EIT 

Az EIT az Európai Unió 2008-ban alapított független szervezete,         

melynek célja az innováció és vállalkozóvá válás támogatása Európa         

szerte. Az EIT égisze alatt élvonalbeli egyetemek, kutatóintézetek és a          

versenyszféra cégei működnek együtt dinamikus, határokon átívelő       

Tudás és Innovációs Közösségeket (Knowledge and Innovation       

Communities, KIC) alkotva. A KIC-ek termékeket, szolgáltatásokat       

fejlesztenek ki, új vállalkozásokat indítanak, és a vállalkozók egy         

teljesen új generációját képzik. 
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Az Európai Innovációs és Technológiai Hivatal (EIT) az Európai Unió,          

Budapesti székhelyű szervezete, melyet 2008. március 11-én hoztak        

létre az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/Ek Rendeletével.         

Működését 2010-ben kezdte meg. Az EIT jelenleg 50 főt alkalmaz,          

elnöke José Manuel Leceta. 

EIT http://eit.europa.eu  

Sajtó kapcsolat: Climate-KIC Közép-Magyarország 

Emese Király emese.kiraly@ppis.hu +36 30 327 3679 

www.klimainnovacio.hu/accelerator  

www.klimainnovacio.hu/cleanlaunchpad 
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