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Előzmények
A Nemzeti Innovációs Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont kölcsönösen egyetértve azzal, hogy:
a) a gazdasági növekedés forrásai között az egyik legjelentősebb tényező
az innováció,
b) a tudomány, a kutatás és az innováció összehangolt fejlesztése
dinamikus hajtóerőt jelent a magyar kormányzati stratégiai célok, az Új
Széchenyi Terv céljainak megvalósítása során,
hosszú távú stratégiai együttműködés létrehozását határozták el.
A megállapodás egyben megfelel a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 2011ben Magyarország számára készített ajánlásának (Energy Policies of IEA
Countries-2011 FOR HUNGARY), amelyben javasolták többek között a
szorosabb koordinációt a tudomány és technológiáért illetve az energetikai és
ipari politikáért felelős állami szervek között.
A Felek az együttműködés feltételeit és szabályait a jelen együttműködési
megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) rögzítik.

I. Az együttműködés célja
1. Felek együttműködésükkel elő kívánják segíteni:
a) a korszerű kutatási eredmények hasznosulását a magyar gazdaságban,
b) az EK szakmai állásfoglalásainak figyelembe vételét az innováció
szabályozási folyamatainak kialakításakor,
c) a NIH által feltárt korszerű technológiai eljárások, módszerek
megismertetését, alkalmazását a EK kutatási rendszerében,
d) a NIH stratégiai tervezési munkáiban való együttműködést elsősorban az
energia-technológiák kutatása terén,
kiaknázva az együttműködésben rejlő egymást erősítő lehetőségeket.

II. Az együttműködés formai keretei
A Felek a kitűzött célok megvalósítása érdekében az együttműködés súlypontjait
jelentő, alábbi területeken, illetve módokon kívánnak egymással együttműködni:
1.
Felek rendszeres vezetői találkozót tartanak, az együttműködés aktuális
feladatainak egyeztetésére.
2.
A NIH és az EK illetékes főosztályvezetői szakmai találkozó keretében
dolgozzák ki az együttműködés tartalmi megvalósítását, pontosítják annak
lehetséges formáit.
3.
Mindkét fél segíti egymás munkáját az EK infrastruktúráját és profilját érintő
(energetikai, anyagtudományi, környezetvédelmi és informatikai) kutatások
elősegítése érdekében, különösen az innovációs szolgáltatások területén az
energetikai témájú beadványok szakmai véleményezésében.
4.
Az EK meghívja a NIH munkatársait olyan rendezvényekre, amelyeken a
hazai energetikai és környezetfizikai kutatások, a magyarországi
atomenergetikai szervezetek és trendek területei kerülnek bemutatásra.
5.
Az EK alkalmanként meghívja a NIH szakembereit az általa szervezendő
konferenciákra.
6.
A NIH a magyar kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs politika rövid
és hosszú távú irányairól, valamint az innovációs és piacosítási folyamatok,
a nemzetközi tudományos együttműködés lehetőségei terén az EK számára
információt nyújt.
7.
A felek kölcsönösen támogatják egymás szakértői tevékenységét a pályázati
folyamatok kialakításában, illetve a megvalósítás monitoringjának
biztosításában.
8.
A NIH és az EK együttműködik az Európai Bizottság energetikai
innovációval kapcsolatos tevékenységének hazai szakmai előkészítésében.
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III. Az együttműködés szervezeti keretei
A Felek évente egyszer vezetői szinten áttekintik és értékelik az
együttműködés eredményeit.
A Felek az együttműködés során a kapcsolattartás folyamatosságának
biztosítására a következő személyeket jelölik ki.

A NIH részéről: Dr. Lorencz Kinga főtanácsos
E-mail: kinga.lorencz@nih.gov.hu
Tel.: 06 1 484 2873
Az EK részéről: Dr. Belgya Tamás főigazgató-helyettes
E-mail: belgya.tamas@energia.mta.hu
Tel.: 06 1 395 2531
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IV. A megállapodás hatálya, megszüntetése
Az Együttműködési Megállapodás a valamennyi fél által történő aláírást
követő napon lép hatályba.
A Megállapodás határozatlan időtartamra jön létre. A Megállapodást
bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatjai.
Jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a NIHet, és 2 példány az EK-t illeti.
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