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A projekt szakmai megvalósítása a projekt stratégiai ütemezésnek (1. táblázat) megfelelően megtörtént. Az ütemezést követve az alábbi tevékenységeket végeztük el:

1. Projekt előkészítés
1.1 A projekt előkészítés lépései:
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült. E kapcsán: tanulmány elkészítéséhez szaktanácsadás igénybevétele, Technológia transzfer menedzsment rendszerek tudásanyag gyűjtés, projekt szinapszis, szükségletfelmérés.
A projekt előkészítő tevékenységet – a Nyugat-magyarországi Egyetem
(NymE) rektorának megbízásából – külső vállalkozás végezte. A Kft-t előkészítő munkája során, szakmailag a NymE munkatársai segítették.

2. Projektmenedzsment létrehozása
2.1 Projektmenedzser megbízása
A projektmenedzser (szakmai vezető) megbízása a pályázat megvalósításának indulásáig megtörtént. A projektmenedzser Prof. Dr. Horváth Béla
lett. A projektmenedzsert a NymE rektora, Prof. Dr. Faragó Sándor bízta
meg.
2.2 Projektmenedzsment tagjainak kiválasztása
Projektmenedzsmentet a projektmenedzser mellett két fő, a pénzügyi aszszisztens és az adminisztratív asszisztens alkotja.
A pénzügyi asszisztens – egyetértésben a NymE gazdasági főigazgatójával
– a NymE Gazdasági Főigazgatóságának munkatársa, Illyés Istvánné lett.
Az adminisztratív asszisztens teljes állásban – egyetértésben a NymE főtitkárával, mint munkáltatói jogkörű vezetővel, Brazsil Márti lett (nevezett
egyben ellátja a Technológia Transzfer Iroda adminisztratív asszisztensi
feladatait is).
*

Projekt

azonosító:TÁMOP-4.2.1-08/12008-0008
.
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3. Technológia Transzfer Iroda felállítása, irodavezető kiválasztása
3.1 Technológia Transzfer Iroda összetétele
A pályázat elvárásainak megfelelően a Technológia Transzfer Iroda 4 fő
főállású alkalmazottal, 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatottal és további 10 fő kari pilot koordinátorral (akik szintén megbízási szerződéssel
foglalkoztatottak) működik a pályázat időtartama alatt. A kari pilot koordinátorok közül 4 fő pilot projekt vezetői feladatokat is ellát. A kari pilot koordinátorok megbízása az érintett karok dékánjaival egyeztetve történt. A
Technológia Transzfer Iroda működése során kiemelten kezeli a környezet-egészségügyet (az emberi egészséget és életmódot).
A foglalkoztatások tartalma a 4 főállású alkalmazottnál:
Technológia Transzfer Iroda vezetője – Dr. Walter Katalin (kiválasztása az előírásoknak megfelelően pályázat útján történt);
adminisztratív asszisztens – Brazsil Márti;
iparjogvédelmi szakértő – Dr. Alpár Erzsébet, LLM;
informatikus szakértő – Rabi Zoltán.
A foglalkoztatások tartalma a 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatottnál:
külső szakmai kapcsolattartó – Dr. Varga Dénes;
belső szakmai kapcsolattartó – Farkas Péter.
A Technológia Transzfer Iroda felállítása a projekt indulásának időszakában megvalósult.
A Technológia Transzfer Iroda működését a projektmenedzser felügyeli.

3.2 Technológia Transzfer Iroda helye
A pályázat elvárásainak megfelelően a Technológia Transzfer Irodának (a
4 fő főállású alkalmazottnak) a Nyugat-magyarországi Egyetem székhelyén, azaz 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. „A” ép. 2. emeletén biztosított helyet az egyetem.

3.3 Technológia Transzfer Iroda vezetői pályázatának kiírása
A pályázat elvárásainak megfelelően a Technológia Transzfer Iroda vezetői
helyét pályázattal töltötte be az egyetem.
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3.4 Technológia Transzfer Iroda vezetői pályázatok elbírálása
A beadott pályázatok közül a NymE vonatkozó előírásait betartva született
döntés a Technológia Transzfer Iroda vezetőjének személyéről.

4. Projekt szakmai megvalósítása
4.1 Arculat kialakítása
A projekt indulásának szakaszában egységes arculatot alakítottunk ki az
EU-s pályázatok elvárásai szerint, olyant, amely igazodik:
a pályázathoz kapcsolódó, mindenkor aktuális „Arculati Kézikönyv”-höz és
a Nyugat-magyarországi Egyetem „Arculati Kézikönyv”-éhez.
A működési helyeken a pályázatot hirdető/ismertető, elvárt formátumú
táblák elhelyezésével adtunk, adunk tájékoztatást a pályázatról.

4.2 Oktatás, továbbképzés
A terület kiemelten kezelt, lsd. a 6. pontot.

4.3 Szakmai tanulmányutak
A pályázat megvalósítása során számos kül- és belföldi tanulmányútra, kiküldetésre került sor (lsd. 1. sz. melléklet), melyek célja a technológia
transzfer projektek tanulmányozása, menedzsment és szakmai tapasztalatok szerzése, saját szakmai eredmények terjesztése, értékesítése, az
egyetem intézetei szakmai kapcsolatainak bővítése volt. Cél volt továbbá
jó gyakorlatok szerzése technológia transzfer események szervezéséről,
tech-transz szervezetek menedzsmentjéről, a nemzetközi kapcsolatok
erősítése, a két- és többoldalú partnerség kiépítése.
Megítélésünk szerint a tanulmányutak maradéktalanul teljesítették a kitűzött célokat.
A tanulmányutak keretében 18 külföldi felsőoktatási és kutató intézettel
sikerült együttműködési megállapodást kötni.
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4.4 Szakmai kapcsolatok építése
A pályázat megvalósítása során a Technológia Transzfer Iroda hazai és
nemzetközi ipari-gazdasági szakmai kapcsolatokat épített, melyek a partnerek kölcsönös gazdasági előnyét hozták, illetve napjainkban is hozzák.
Az együttműködések intézményesítése érdekében az iroda 60 db vállalkozással együttműködési megállapodást írt alá.

4.5 Szakértői tevékenységek igénybevétele
A pályázat megvalósítása során külső és belső (egyetemen belüli) szakértői tevékenységek igénybevételére került sor. Ezek célja tanulmányok,
tervek, fejlesztési dokumentációk, felmérések elkészítetése volt, a technológia transzfer folyamatok kiépítésének elősegítésére, a pályázatban rögzített tématerületeken. Az alábbi tanulmányok készültek el:
K+F eredmény transzfere KKV-k részére (kérdőív+tanulmány);
Technológia behozatal a NymE részére;
A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása fejlesztése, ECompetence rendszer IP Score
modulja;
A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer

kialakítása

fejlesztése,

ECompetence

rendszer

eWorkBase modulja;
A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer

kialakítása

fejlesztése,

ECompetence

rendszer

eTechForum, technológia transzfer és fórum modulja;
A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása fejlesztése, ECompetence rendszer átfogó
tanulmány;
Tananyagfejlesztés eredménye: alapfokú iparjogvédelmi tankönyv;
Tudástár: egységes egyetemi kutatás-nyilvántartó rendszer, diplomák/PhD értekezések tárháza;
Technológia transzfer klaszter környezetben tanulmány;
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Regionális innováció- és technológia transzfer – kereslet elemzés
tanulmány;
Tudásmarketing stratégia tanulmány;
Üzletfejlesztési program kidolgozása.
A szakértői tevékenységek során elkészült tanulmányok teljesítették a kitűzött célokat, hozzájárulnak az egyetemi technológia transzfer folyamatok eredményes megvalósításához.

4.6 Rendezvények szervezése
A pályázat futamideje alatt (két közbeszerzési eljáráshoz kötődően) megvalósult az összes tervezett rendezvény, nevezetesen:
a nyitó konferencia;
három szakmai rendezvény;
három nagyrendezvény;
nyolc workshop és
a záró konferencia.
A rendezvények célja a technológia transzfer folyamatok és az új innovatív
tudományos eredmények megismertetése volt, ami teljesült.

4.7 NymE tudástérképének összeállítása
A pályázat megvalósítása során a Technológia Transzfer Iroda egy elektronikus kérdőív és módszertani útmutató segítségével elkészítette a NymE
tudástérképét (egyetemi kutatási nyilvántartó rendszerét), mely felméri és
rögzíti a NymE mind a 10 karának kutatás-fejlesztési lehetőségeit, eddigi
ilyen irányú eredményeit, valamint műszer- és eszközparkját (kutatási,
szolgáltatási eszközparkját).

4.8 NymE K+F stratégia elkészítése a kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálata
A pályázat megvalósítása során megújult a NymE K+F stratégiája, mely
rögzíti a NymE mind a 10 karának kutatás-fejlesztési elképzeléseit, a kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálatával.
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4.9 NymE beszerzési stratégia értékelése
A pályázat idején, a TTI iroda bevonásával elkészült az Egyetem egységes
Beszerzési Stratégiája a közbeszerzések tekintetében (2011. április).

4.10 Iparjogvédelmi eljárások bonyolítása
A Technológia Transzfer Iroda megalakulása óta bonyolítja a NymE oktatói, kutatói, hallgatói által elért új eredmények (új termékek, technológiák
stb.) szabadalmaztatási, formatervezési mintaoltalmazási folyamatának
elindítását, bejelentését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé. Foglalkozik a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tájékoztatással és tanácsadással,
a szellemi tulajdonhoz kötődő oltalmak megszerzésének támogatásával,
jogi, iparjogvédelmi tanácsadással, a technika állását feltáró előzetes újdonságkutatás elvégzésével, koordinálásával.
A projekt időtartama alatt összesen 22 db iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tett a Technológia Transzfer Iroda. Ebből 10 db a már megadott oltalom, és 12 db a folyamatban lévő ügy.
KIEGÉSZÍTÉS: 2012. augusztus 23-ig további 2 db, így összesen 12 db
megadott oltalma van az Egyetemnek, 10 db folyamatban van.

4.11 Hasznosítható javak átadása külső felhasználóknak
A Technológia Transzfer Iroda megalakulása óta bonyolítja a NymE oktatói, kutatói, hallgatói által elért új eredmények (új termékek, technológiák
stb.) – jogilag védhető és nem védhető szellemi alkotások – hatékony és
optimális gazdasági hasznosítását a külső felhasználók (a gyakorlat) számára. A projekt időtartama alatt lefolytatott licencia-tárgyalások száma:
20 db.

4.12 Vállalkozások alapításának elősegítése
A Technológia Transzfer Iroda segíti, hogy a NymE oktatói, kutatói, hallgatói által elért új innovatív eredményekre épülve, az eredmények hasznosítását megvalósító vállalkozások jöjjenek létre, gazdasági hasznot biztosítva a kutatóknak, a feltalálóknak, az innovatív műhelyeknek és az egye-
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temnek. Az iroda koordinálása mellett 10 db spin-off, illetve start-up
cég/cégkezdemény valósult meg.

4.13 Nyilvánosság biztosítása
A terület kiemelten kezelt, lsd. a 17. pontot.

4.14 Közbeszerzések vitele
A pályázat megvalósítása során számos tevékenység közbeszerzés-köteles
volt, melyekhez kötődően közbeszerzési eljárások lefolytatása történt
meg, a 2. melléklet szerint.

4.16 Beszerzések
A terület kiemelten kezelt, lsd. a 8. és a 9. pontot.

4.17 Indikátorok
A pályázat megvalósítása során valamennyi vállalt indikátort (monitoring
mutatót) teljesítettük, lsd. 3. melléklet.

5. Stratégiaalkotás
A pályázat elvárásainak megfelelően a pályázat megvalósításának kezdeti
szakaszában kidolgozásra került a megvalósítást biztosító stratégia.

6. Képzések
Közbeszerzés került kiírásra a pályázatban vállalt oktatási tevékenységek
(iparjogvédelmi és innovációs képzések) megvalósítására. A pályázat
nyertesével a Magyar Szabadalmi Hivatallal (Ma: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) az egyetem 2010. december 3-án vállalkozási szerződést
kötött.
Ennek keretében megvalósultak a következő képzések:
Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam (győri és soproni helyszínnel)
73 fővel;
Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam (Budapesten) 19 fővel;
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Iparjogvédelem és innováció-menedzsment ismeretek e-learning
képzésben egyetemi oktatóknak és hallgatóknak, 121 fővel;
Szakmai továbbképzések a Technológia Transzfer Irodában és a
projektmenedzsmentben dolgozók részére, 30 fővel (témakörök:
szellemi tulajdonkezelés, licencia-szerződések és szellemi vagyon
értékelése).
Dr. Varga Dénes külső kapcsolattartó a Semmelweis Innováció által szervezett „Semmelweis International BioEntrepreneurship” képzési programban vett részt.

KIEGÉSZÍTÉS: A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében az alábbi oktatások
valósultak meg:
Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam (Sopronban) 36 fővel;
Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam (Sopronban) 23 fővel;
Szakmai továbbképzések projektmenedzsmentben dolgozók részére, 25 fővel (témakörök: szellemi tulajdonkezelés, licenciaszerződések és szellemi vagyon értékelése).

7. Szervezetfejlesztés
A pályázat megvalósítása, illetve a Technológia Transzfer Iroda működtetése érdekében az 4. melléklet szerinti szervezeti formát hoztuk létre, és
működtettük a pályázat futamideje alatt.

8. Beszerzések, eszközök
A pályázat megvalósítása során materiális javak (iroda- és igazgatási berendezések, hardverek) beszerzése valósult meg, melyek alapvetően informatikai fejlesztéseket céloznak.

9. Beszerzések, szoftverek
A pályázat megvalósítása során immateriális javak (szellemi termékek,
szoftverek, licenciák) beszerzése valósult meg, melyek alapvetően informatikai fejlesztéseket céloznak (az összes beszerzésről lsd. az 5. mellékletet).
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10. Szolgáltatások kialakítása

Az egyetem szellemi termék portfóliójának kezelése:
-

az Egyetem K+F+I potenciáljának felmérése az ún. „Tudástérkép”
segítségével a NymE szellemi termék portfóliójának összeállítása,
ezen adatbázis kezelése, aktualizálása;

-

újdonságkutatás a hazai és a nemzetközi adatbázisokban, a technika állásának feltérképezése. Cél: kutatói tevékenység kvalitatív
mérése, mely annak eldöntésére szolgál, hogy érdemes-e az adott
alkotás jogi oltalmazási eljárásnak megindítása;

-

iparjogvédelmi oltalmi eljárások készítése, koordinálása;

-

stratégia-alkotás a szellemi termék piaci értékesítésére vonatkozóan;

-

iparjogvédelmi oktatási és információs tevékenység végzése az
egyetemi oktatók és hallgatók, valamint az ipari szereplők részére.

Az egyetemen keletkezett szellemi javak piaci hasznosítása:
-

közreműködés a szellemi alkotások hasznosítása céljából alapítandó
spin-off, start-up vállalkozások létrehozásában;

-

hasznosítási, licencia - szerződések kötése, koordinálása, az erre
irányuló tárgyalások lefolytatása;

-

kutatási szerződések, együttműködési megállapodások kötése, véleményezése;

Az egyetemi kutatóegységek és a gazdasági szféra szereplői hasznosítás központú kapcsolatainak kialakítása:
-

kutatási és fejlesztési eredmények kiajánlása az adott szakterületen
tevékenykedő ipari szereplők számára;

-

kutatóeszköz infrastruktúra felmérése és egy kereshető adatbázisba
való foglalása;

-

a kutatási kapacitás szolgáltatásként történő kiajánlása az ipari
szereplők számára;
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-

vállalati innovációs igények feltérképezése, folyamatos követése és
közvetítése az egyetemi kutatóegységek felé;

-

az egyetemi kutatóegység új kutatási eredményeinek prezentációja
az ipari szereplék számára;

-

stratégiai hálózatépítés elsősorban a régió vállalkozásaival, valamint hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

11. Pilot projektek tervezése
11.1 Pilot projektek rendszere
A pályázat elvárásainak megfelelően a pályázat megvalósításának első
szakaszában kidolgozásra került az alábbi négy pilot projekt:
Élő természettudományok projekt;
Műszaki tudományok projekt;
Ipar és formatervező projekt;
Humántudományi projekt.

11.2 Pilot projektek tartalma
A pilot projektek tartalmának a meghatározása megtörtént az illetékes
kollégák, karok bevonásával.

12. Pilot projekt tesztüzem
A pályázat elvárásainak megfelelően kialakításra került a szellemi tulajdon
kezelésének folyamata és egyes lépései. A tesztüzemet követően elfogadásra került az egyetem Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzatának aktualizálása és a projekt keretében létrejött struktúra adaptálása.

13. Szolgáltatások nyújtása
A Technológia Transzfer Iroda a 10. pontban rögzített szolgáltatásait,
igény esetén, folyamatosan biztosítja a NymE oktatói, hallgatói és a régió
vállalkozásai, kiemelten a kis- és középvállalkozások számára.
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14. Pilot projektek futtatása
A pályázat elvárásainak megfelelően a pilot projektek futtatása folyamatos
a technológia transzfer folyamatok fejlesztése érdekében.

15. PR, marketing
A pályázat elvárásainak megfelelően kialakításra került a Technológia
Transzfer Iroda komplex kommunikációs rendszere, mely egyaránt jelent
belső (NymE-n belüli) és külső kommunikációt (részletesebben lsd. 17.
pont alatt).

16. Disszemináció
A disszemináció célja a projekt eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás, és ezáltal a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása, a legnagyobb lehessen. A projekt
tartama alatt 27 publikáció született.

17. Nyilvánosság
A pályázat megvalósítása során a nyilvánosság különböző csatornákon
(PR, marketing, nyomtatott sajtó /cikkek, interjúk, sajtótájékoztatók, sajtóközlemények/, televízió, rádió, internet, szórólapok, PR-film, önálló honlap) keresztül, folyamatos volt.
Az iroda tevékenységét bemutató magyar és angol nyelvű kiadványokból,
szórólapokból összesen 11 féle készült.
Cikkek, interjúk: nyomtatott sajtómegjelenés 18 db, televízió 13 db, rádiós megjelenés 13 db, internet banner 3 db. 2 db sajtótájékoztatót tartottunk és 9 db sajtóközleményt adtunk ki.

18. Projekt előrehaladási jelentések (PEJ-ek) készítése
A pályázat elvárásainak megfelelően a megadott határidőig minden esetben elkészítettük a projekt előrehaladási jelentéseket (PEJ-eket).
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Sopron, 2012. augusztus 24.

Prof. Dr. Horváth Béla

dr. Walter Katalin

projektmenedzser

irodavezető
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Mellékletek

1. melléklet: Tanulmányutak felsorolása

Külföldi tanulmányutak:
Sorszám

Úti cél

1

Portugália

2

Ausztria /
Güssing

3

4

Kanada
Németo. /
Frankfurt am
Main

5

Utazás célja
TecMinho Egyetem látogatása és a tech transzfer
illetve spin off folyamatok és eredmények tanulmányozása
Europaische Zentrum für erneubare Energie (EEE)
kutatási fejlesztési folyamatok megismerése
FPInoovations – Forintek, Vancouver, illetve más
intézmények és tech trans kiállítások megtekintése a
fogadási készségtől függően

Résztvevők
száma (fő)

4
4

4

Ambiente Messe Frankfurt kiállításon részvétel és
technológia transzfer bonyolítása

10

Németo. /
München

INTERFORST Nemzetközi Erdészeti Gépesítési Kiállítás és Erdészeti Műszaki Konferencia

6

6

Cseho. / Brno

TECHNAGRO és SILVA REGINA kiállítás

2

7

Németo / Aachen

7th International Fluid Power Conference

1

8

Németo. /
Wolfegg

Wolfegger Forsttage 2010

4

9

Európa

Európai társintézmények, partnerhálózat látogatásai

30

10

USA

241st ACS National Meeting & Exposition

1

11

USA

FPS 65th International Convention

2

12

Japán

tanulmányút, együttműködési megállapodás megkötése

1

13

Brazilia

tanulmányút, együttműködési megállapodás megkötése

1

14

Vietnam

Hanoi Egyetem, tanulmányút

3
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2. melléklet: Lefolytatott közbeszerzési eljárások
A beszerzés tárgya:
(árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási
koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)
A 2010-ig közzétételre kerülő TÁMOP és TIOP
pályázatokhoz szakmai tevékenység ellátása
szolgáltatás
A 2010-ig közzétételre kerülő TÁMOP és TIOP
pályázatokhoz szakmai tevékenység ellátása keret-megállapodás alapján lefolytatott konzultáció:
Projekt előkészítés
szolgáltatás
A 2010-ig közzétételre kerülő TÁMOP és TIOP
pályázatokhoz szakmai tevékenység ellátása keret-megállapodás alapján lefolytatott konzultáció:
Projekt menedzsment támogatás - Pilot projektek kialakítását támogató szakértői menedzsment támogatás
szolgáltatás
A 2010-ig közzétételre kerülő TÁMOP és TIOP
pályázatokhoz szakmai tevékenység ellátása keret-megállapodás alapján lefolytatott konzultáció:
K+F eredmény transzfere KKV-k részére - szakértői támogatás
szolgáltatás
A 2010-ig közzétételre kerülő TÁMOP és TIOP
pályázatokhoz szakmai tevékenység ellátása keret-megállapodás alapján lefolytatott konzultáció:
Közbeszerzéshez szakérői támogatás
szolgáltatás
Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi
Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP támogatással megvalósuló projektjeihez nyilvánosság biztosítási szolgáltatások ellátására
szolgáltatás
Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi
Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP támogatással megvalósuló projektjeihez nyilvánosság biztosítási szolgáltatások ellátására alapján lefolytatott konzultáció:
Nyilvánosság biztosítása a TÁMOP-4.2.1-08/12008-0008 azonosító számú projekthez kapcsolódóan
szolgáltatás
Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi
Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP támogatással megvalósuló projektjeihez nyilvánosság biztosítási szolgáltatások ellátására alapján lefolytatott konzultáció:
Nyilvánosság biztosítása
szolgáltatás
A Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP 4.1.1,
TÁMOP 4.2.1, TÁMOP 4.2.1/B, TÁMOP 4.2.3 támogatással megvalósuló projektjeinek kommunikációs és nyilvánossági feladatainak ellátása.
szolgáltatás
Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi
Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP támogatással megvalósuló projektjeihez rendezvényszervezési szolgáltatások ellátására
szolgáltatás

Beszerzési eljárás típusa (és
szakaszok száma):

Szerződés
típusa:

Eredményhirdetés
dátuma:

PEJ sorszáma

Közösségi értékhatárt elérő keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárás

keretmegállapodás

2009.
03.17.

1.

Közösségi értékhatárt elérő keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárás 2. részében lefolytatandó
konzultáció

megbízási
szerződés

2009.
07.14.

1.

Közösségi értékhatárt elérő keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárás 2. részében lefolytatandó
konzultáció

megbízási
szerződés

2009.
09.29.

1.PEJ,
módosítása 3.
PEJ

Közösségi értékhatárt elérő keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárás 2. részében lefolytatandó
konzultáció

megbízási
szerződés

2009.
09.30.

1.

Közösségi értékhatárt elérő keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárás 2. részében lefolytatandó
konzultáció

megbízási
szerződés

2009.
09.30.

1.PEJ;
módosítása 2.
PEJ

Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló keret-megállapodásos
eljárás

keretmegállapodás

2010.
07.19.

2.

Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló keret-megállapodásos
eljárás 2. részében lefolytatandó
konzultáció

Vállalkozási
szerződés

2010.
08.12.

2.

Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló keret-megállapodásos
eljárás 2. részében lefolytatandó
konzultáció

Vállalkozási
szerződés

2011.
05.19.

Záró PEJ

Általános, egyszerű közbeszerzési
eljárás

vállalkozási
szerződés

2011.
04.27.

3.

Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló keret-megállapodásos
eljárás

keretmegállapodás

2010.
07.19.

2.
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2. melléklet folytatása
Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi
Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP támogatással megvalósuló projektjeihez rendezvényszervezési szolgáltatások ellátására alapján
lefolytatott konzultáció:
TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 azonosító számú
projekthez kapcsolódóan 2010. szeptember 8-9én megtartandó szakmai rendezvény megszervezése
szolgáltatás
Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi
Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP támogatással megvalósuló projektjeihez rendezvényszervezési szolgáltatások ellátására alapján
lefolytatott konzultáció:
TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 azonosító számú
projekthez kapcsolódóan 2011. április 14-15-én
megtartandó szakmai rendezvény megszervezése
szolgáltatás
A Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP 4.1.1,
TÁMOP 4.2.1, TÁMOP 4.2.1/B, TÁMOP 4.2.3 és
TIOP 1.3.1 támogatással megvalósuló projektjeihez rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása
szolgáltatás
A Nyugat-magyarországi Egyetem részére tudományos portál kialakítása a TÁMOP-4.2.1;
TÁMOP-4.2.2; TÁMOP-4.2.3 projekthez kapcsolódóan, a szükséges szoftverfejlesztésekkel,
kapcsolódó hardvereszközök biztosításával
szolgáltatás
Vállalkozási szerződés Nyugat-magyarországi
Egyetem Technológia Transzfer Iroda részére
TÁMOP 4.2.1 projekt keretében 2010. novemberétől 2011. júliusáig megrendezésre kerülő iparjogvédelmi, és innováció menedzsmenti oktatási
tárgyú feladatok ellátásáról
szolgáltatás
Nyugat-magyarországi Egyetem támogatásból
megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának
auditálása
szolgáltatás
A Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP 4.1.1,
TÁMOP 4.2.1, TÁMOP 4.2.1/B, támogatással
megvalósuló projektjeinek informatikai eszköz
beszerzése és üzembe helyezése árubeszerzés

Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló keret-megállapodásos
eljárás
2. részében lefolytatandó konzultáció

vállalkozási
szerződés

2011.
08.13.

2.

Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló keret-megállapodásos
eljárás 2. részében lefolytatandó
konzultáció

vállalkozási
szerződés

2011.
03.09

3.

Általános, egyszerű közbeszerzési
eljárás

vállalkozási
szerződés

2011.
03.22.

3.

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
közbeszerzési eljárás

vállalkozási
szerződés

2010.
10.01.

3.

Nemzeti eljárási rend szerinti,
hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos egyszerű eljárás

vállalkozási
szerződés

2010.
11.04.

2.

Értékhatár alatti közbeszerzési
eljárás

megbízási
szerződés

2009.
10.12.

3.

vállalkozási
szerződés

2011.
06.24.

ZÁRÓ
PEJ

Általános, egyszerű közbeszerzési
eljárás
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3. melléklet: Indikátorok

Mutató forrása

Mértéke
gysé
g

ZÁRÓ PEJ-ben
jelentett érték
(2012. 02.29.)

2. év végére várt
érték
(2011.08.
31)

3. év végére
várt érték
(2012.08.31)

Tervdokumentáció,
mérések, adatközlés, nyilatkozat

db

15

9

15

PEJ, szabadalmi bejegyzések

db

22

10

20

Együttműködési
megállapodások
másolata

db

60

30

60

Együttműködési
megállapodások
másolata

db

19

5

15

Projektdokumentáció, jelenléti ívek,
képzési jegyzőkönyvek, regisztrációk

db

8

5

14

Publikációs jegyzéklista (PEJ)

db

27

8

18

PEJ, pályázói adatközlés

db

8

6

8

PEJ, pályázói adatközlés

db

70

20

40

Technológia-transzfer szolgáltatások minősége

minősítések (EFQM,
ISO, Malcolm 27
Bridege…)

alkalma
zás

3

2

3

Regisztrált látogatók száma a
technológia-transzfer központ
honlapján

webaudit

fő

909

400

900

Mutató neve

Az egyetemi kutatói tevékenységben kifejlesztett szellemi termékeke, j installált
technológiák, bevezetett
know-how-k száma (db)
Az egyetemi K+F tevékenységben kifejlesztett és a magánszférába közvetített szabadalmak (szabadalom, növényfajta oltalom, használati
minta oltalom, formatervezési
minta oltalom stb.) száma (eljárás indítása)
A konstrukció megvalósításába bevont vállalkozások száma (db)
A konstrukció megvalósításába bevont külföldi felsőoktatási intézmények vagy külföldi
kutatóintézetek száma (db)
A konstrukció keretében támogatott spin-off cégek, kezdeményezések száma (db)
A konstrukcióban létrejött
publikációk, outputok átadása
(db)
A konstrukcióban lebonyolított
pilot projektek száma
A konstrukció keretében támogatott K+F projektek
(technológiatranszferek) száma
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4. melléklet: Szervezeti struktúra
Rektor

Projektmenedzser

Pénzügyi asszisztens

Adminisztratív asszisztens
Technológia Transzfer
Iroda
vezető

Iparjogvédelmi
szakértő

Pilot
projektvezető

Kari pilot
projekt koordinátor

Informatikus
szakértő

Külső szakmai
kapcsolattartó

Belső szakmai
kapcsolattartó

Pilot
projektvezető

Pilot
projektvezető

Pilot
projektvezető

Kari pilot
projekt koordinátor

Kari pilot
projekt koordinátor

Kari pilot
projekt koordinátor

kari pilot
projekt koordinátor

Kari pilot
projekt koordinátor
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5. melléklet: Beszerzések
Vagyoni értékű jogok
Licenc megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség

darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab

5
7
1
1
1
1
2

Adobe CS5 Desing Premium licenc
Adobe CS5 Production Premium licenc
Portál keretrendszer licenc
Dokumentumtár licenc
DRM (szerzői jogok biztosítása) szerver licenc
OCR (karakter felismerő) szerver licenc
Oracle processzor licenc
Szellemi termékek
Szoftver megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség

darab
darab

8
5

Tartalomszolgáltató modul
Gyűjtemények kialakítása szoftver

Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
A pályázat keretében kialakításra került a Technológia Transzfer Iroda és a TTI Desing Innovációs műhely. A
műhely kialakítására az Alkalmazott Művészeti Intézetben (AMI) kerül sor, mivel az eddigi projekt tapasztalatok
alapján innen származik a legtöbb innovatív technológia transzferre alkalmas ötlet (formatervezési mintaoltalmak, stb.). Ebben a kihelyezett helyiségben kerül sor az iparjogvédelmi tanácsadásra és az egyéb innovációs
szolgáltatásra is. Súlypontja az innovációra alkalmas bemutatás/prezentáció/dokumentálás/nyomdatermékek
előállítása. Szakmai pályázatokra megfelelő minőségű arculattal, szóróanyagok, ismertetők, termékminták előállítása. Hallgatók kész/félkész munkájukat professzionális módon tudják prezentálni (filmek/tárgyfotók).
Eszköz megnevezése
Bútor
Dell hordozható számítógép
Billentyűzet (Kolink USB)
Optikai egér (Kolink)
A4-TecH BT6302 Bluetooth-os vezetéknélküli egér
Benq V2400 Eco LED Monitor 24"
Corsair Flash Voyager 16GB pendrive
HP LaserJet M2727NFS
HP Color LaserJet CP2025dn nyomtató
Benq MP777 projektor
Asztali PC
Notebook táska
Olympus VN-8500PC diktafon
Digitális fényképezőgép (Canos EOS 1000D)
Benq MP515 projektor
HP Mini 110-3600 sh számítógép és hordtáska
500GB külső tároló (Western Digital)
Asztali számítógép (Apple All in One PC iMac 21.5")
MacMini Server
Sony NEX-VG10 videókamera
Induro AT213+ videóállvány
Canon EOS 5D Mark II digitális fényképezőgép váz és markolat
Canon 18-55/F3.5 -5.6 objektív
Mikrosat 23300012 rádiós kioldó elemes 4 csatornás
Dörr Canon 11 zsinóros távkioldó
Canon RS-60 E3 távkioldó
Kingston 19IN1 kártyaolvasó USB 2.0
Mikrosat 111300010 Hobby „házi stúdió” vaku szett
Kenko DG makró közgyűrű szett

Mennyiségi
egység

Mennyiség

csomag
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab

1
5
5
1
5
5
5
1
1
1
1
5
1
1
2
4
1
12
1
1
1
1
2
4
1
2
3
1
1
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Canon 24-70 objektív
CF kártya 16 GB
CF kártya 8 GB
Canon EOS 600D digitális fényképezőgép váz
SDHC card 8GB
Álvány gömbfejjel (Induro AKB2)
Gömbfej (Induro BHD1)
Állvány (Induro AT213)
Mikrosat 1130004 állandó fényű lámpaszett és Mikrosat Mikro állvány
Mikrosat 11300011 energiatakaréskos lámpaszett
Kisméretű halogén lámpa kit (Mikrosat Basic Quartz)
DTR-800 állandó fényű láma
Vakuállvány
Hordozható akkumulátor (Leadpower LP 750)
Lámpa szett (Mikrosat Basic Light Kit)
Animációs tárgyasztal
Háttérparaván
Adatbázis szerver
Xerox Workcenter 7232 nyomtató
Hordozható számítógép (MacBook Pro 13")
Hordozható számítógép (MacBook Pro 15")

darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab

1
1
1
2
4
2
1
1

szett

4

szett
szett
db
db
db
szett
darab
darab
darab
darab
darab
darab

1
1
4
4
1
1
10
4
1
1
1
1
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