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A klaszterek, mint az innovációt és a 
versenyképességet elősegítő 
szerveződések

Klaszter jellemzői Hatás a versenyképességre

● Földrajzilag egymáshoz közel 
elhelyezkedő vállalkozások alkotják

● Gazdasági és nem közigazgatási régió

● A fizikai közelség megkönnyíti a tudás 
áramlását a szereplők között

● Az ismeretek áramlása ösztönzi az 
innovációt

● Elsősorban vállalkozások által vezetett 
együttműködés

● Tagjai lehetnek egyéb (pl. oktatási, 
kutató, önkormányzati) intézmények

● A vállalkozások piaci orientációt adnak
● A szükséges erőforrások biztosítása az 

oktatás, a képzés és a fizikai 
infrastruktúra területén

● Jól meghatározott iparágban, iparági 
szegmensben tevékenykedik

● Célja üzleti siker elérése
● Saját piaci érdekek felismerése

● A piaci belépési korlátokat könnyebben 
lépik át az együttműködő cégek mint az 
egyedi vállalkozások

A klaszter meghatározott iparági szegmensben, földrajzi közelségben 
működő egymással kapcsolatban álló vállalkozások és kapcsolódó 
intézmények olyan csoportja, melyet az együttműködés és a verseny 
egyszerre jellemez

Elhelyezkedés

Szereplők

Piacorientáltság



Egy rögös út mérföldkövei

Első klaszterek

2000. december 20.

A klasztertámogatások 
hatására kb. 50 
klaszter működik 
Magyarországon

Termelési lánc mentén 
szerveződő 

együttműködések -
Strukturális Alapokból

Széchenyi Terv keretében 
hazai forrásból kiírásra 

kerülnek klaszterek 
megalakítását célzó 

pályázatok

2007-13: hosszú távú 
klaszterfejlesztési koncepció:

� Pólus Program (2008-2010)
� ÚSZT klaszterfejlesztési 

program (2010-)

201020052000



A Pólus Programiroda integrációja

2011. április 1-től – az érintett szervezetekkel 
(NFÜ, NFM, MFB) egyeztetve - a Pólus 
Programiroda Kft. klaszterfejlesztéssel kapcsolatos 
feladatait a MAG Zrt. keretein belül létre jövő 
Klaszterfejlesztési Iroda vette át.

A szervezeti változásból fakadó előnyök

• Egységes végrehajtás
• Közvetlenebb információáramlás
• Jelentős erőforrás-megtakarítás

E-mail: klaszteriroda@magzrt.hu

Web: www.klaszterfejlesztes.hu

A klaszterfejlesztés szervezeti kereteinek 
változása 2011-ben

Pólus 
Programiroda 

MAG – Magyar 
Gazdaságfejlesztési 

Központ

Klaszterfejlesztési 
Iroda



Kommunikáció, 
kooperáció, 
koordináció

•Részvétel a hazai klaszterpolitika kialakításában 
és végrehajtásában

•Együttműködés a kapcsolódó szervetekkel: NFM, 
NGM, NFÜ, RFÜ-k, RIÜ-k, egyéb szervezetek

•Együttműködések kialakítása, elmélyítése, 
folyamatos konzultáció a klaszterekkel;

• Több mint 30 bilaterális találkozó évente;
• Klasztermenedzser Klub működtetése;
• Klaszterfejlesztési iroda önálló honlap;

•Aktív részvétel nemzetközi együttműködésekben: 
CE, SEE, CIP, ECA

•Nemzetközi konferenciák szervezése (2013. ápr.)

•Klaszterelemzések és tanulmányok kidolgozása

MAG –
Klaszterfejlesztési 

Iroda

Klaszterpolitika

Nemzetközi 
tevékenységek

Klaszter-
elemzések

Klaszter-
támogatások 

menedzsmentje

•Részvétel a klaszterek részére kiírásra kerülő 
pályázatok stratégiai tervezésében

•Akkreditációs rendszer működtetése

2011-től a MAG – Klaszterfejlesztési Iroda 
felelős az alábbi klaszterekhez kapcsolódó 
feladatok ellátásáért



Leírás

Fejlődési 
szint

Elérhető 
támogatás

Regionális OP-k

Gazdaság-
fejlesztési OP

Induló 
együttműködés

Fejlődő klaszter

Akkreditált 
Innovációs 
Klaszter

▪ Hálózati 
együttműködés 
kezdete

▪ Kooperáció támogató 
tevékenységben

▪ Tagok közötti viszony 
fejlődése

▪ Kooperáció 
értékteremtő 
tevékenységben

▪ Mélyülő bizalmi 
viszony a 
klasztertagok között

▪ Kooperáció 
beruházásban

▪ Klaszter 
menedzsment

▪ Klaszter 
menedzsment

▪ Közös beruházás

▪ Közös beruházás, 
innováció

Többlépcsős klaszterfejlesztési modell



Az Akkreditált Innovációs Klaszter 
címpályázat fejlődése 

2008-13



Az Akkreditált Innovációs Klaszter címpályázat 
bemutatása

• Folyamatos rendszer (5 év)
• Tényleg szűr?
• Mik a valódi előnyei?
• Milyen egy jó (akkreditált) klaszter?

88 pályázat, 57 címmegítélés, melyből 24 esetben az akkreditáció megújítása
Jelenleg 22 akkreditált innovációs klaszter, ebből 12 klaszter 2008 óta folyamatos 
akkreditációval rendelkezik

Olyan hálózati együttműködések, klaszterek kiválasztása, melyek innovatívak, export 
orientáltak és magas hozzáadott értéket képesek előállítani.

A pályázat célja

Tények

Dilemmák, tanulságok



A klaszterek sikerét befolyásoló legfontosabb
tényezők

Hálózati együttműködés

● Stabil, prosperáló vállalati tagok
● Formális és informális 

kommunikáció, akár 
versenytársak között is

● Erős, aktív klasztermenedzsment 
szervezet, melyet a tagok 
elismernek és bizalmukba 
fogadnak

Stratégiai gondolkodás

● A klaszterbe szerveződő 
szereplők közösen határozzák 
meg a fejlődési stratégiát

● A stratégia megvalósításának 
alapja a szereplők közötti 
konszenzus

Közös célok

● Tagok egyenként és közösen is 
rendelkezzenek rövid és hosszú 
távú célkitűzésekkel

● A klaszter közös, hosszú távú 
víziójának meghatározása, 
elfogadása az egyéni célok 
megtartása mellett

Aktivitás

● A tagok bevonása és aktív 
közreműködése elengedhetetlen a 
sikeres együttműködéshez

● Tiszta szervezeti viszonyok 
megteremtése

● A klasztertagság előnyeinek és a 
sikerhez szükséges ráfordítások, 
áldozatok ismerete

A klaszterek 
sikerét 

befolyásoló 
legfontosabb 

tényezők



Akkreditált Innovációs Klaszterek 
Magyarországon

Iparága Száma

Akkreditált klaszterek

Összesen 22

Egészségipar 5

Informatika 8

Környezetipar 2

Csomagolás-
technika/
műanyagipar

1

Építőipar/
Energetika

2

• 22 Akkreditált Innovációs Klaszter többsége a régió központokhoz köthető;

• Összes klasztertag száma: 782, összes KKV tagvállalatok száma: 677;

• AIK tagvállalatoknak megítélt támogatás GOP 1-3. prior.: ≈116 Mrd Ft (K+F: 
≈82 Mrd Ft);

• Tagvállalatok által foglalkoztatottak összlétszáma: ≈70.000 fő.

Gépipar/járműipar 3

Bútoripar 1



Klaszter-tagvállalatok területi eloszlása



Akkreditált Innovációs Klaszterek tagvállalatainak 
eloszlása megyénként



A Regionális Operatív Programokból támogatott 
klaszterek tagjainak eloszlása megyénként



Klaszterek számára megítélt 
támogatások



Induló 
együttműködés

Fejlődő klaszter

Akkreditált 
Innovációs Klaszter

Eredmények

Fejlődési 
szint

▪ 2 lezárult pályázati kör (2008, 2011)

▪ 177 támogatott induló együttműködés

▪ 41 támogatott fejlődő klaszter

▪ 7,8 milliárd forint megítélt támogatás

A klaszterfejlesztés eredményei

▪ 22 Akkreditált Innovációs Klaszter

▪ Dedikált kiírásokon: 206 támogatott
innovációs projekt

▪ GOP, KMOP K+F+I: 92 Mrd Ft
megítélt támogatás (teljes GOP
K+F+I prioritásban megítélt
támogatás kb. 25%-a)

▪ Gazdaságfejlesztés (GOP+KMOP):
127 Mrd forint megítélt támogatás



Akkreditált Innovációs Klaszterek tagvállalatai által 
elnyert gazdaságfejlesztési célú támogatás



A Regionális Operatív Programok 2011-es körében 
támogatott klaszterek tagvállalatai által elnyert 
gazdaságfejlesztési célú támogatás



Klaszter-tagvállalatok erős pályázati aktivitása



A GOP-1-3. prioritásaiban és a KMOP 
gazdaságfejlesztési prioritásában elnyert támogatás



Klaszter-tagvállalatok által elnyert K+F+I célú 
támogatás aránya



Nemzetközi kitekintés
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Nemzeti, makro régiós és uniós minősítési 
rendszerek tesztelése és bevezetése hazánkban

Akkreditált Innovációs 
Klaszterek

ECEI – ESCA – Klaszter 
menedzsment kiválóság

Közép-európai klaszter 
minősítési rendszer

Kísérleti fázis
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Hazai és az EU-s szintű „ECEI” minősítési 
rendszer jól kiegészíti egymást

ECEI-ESCA rendszer Magyarországon

▪ 3 ESCA benchmarking szakértő

▪ 13 bronz klaszter clusters (12
AIK)

▪ 0 arany minősítés

▪ Bronz klaszterek számának
növelése, első arany fokozatú
klaszter 2014-ben

▪ Hazai akkreditációhoz való
illeszkedés

▪ Nemzetközi együttműködésben
érdekelt klaszterek

▪ Tesztelt metodológia

▪ Széles (Európán túlnyúló) adatbázis kiváló
összehasonlítási lehetőséget biztosít

▪ Európai Bizottság erős támogatása

▪ Számos EU szintű felhívás kritériuma
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Közvetlen uniós klaszterkiírások 2014-től

2007-2013
CIP

2014-2020
COSME

• Európai Klaszter Együttműködési 
Platform (ECCP)

• Több mint 800 regisztrált 
klaszter

• A klaszterek 
nemzetköziesedésének 
támogatása, matchmaking 
rendezvények

• Európai Klaszter Kiválósági 
Kezdeményezés

• Képzők képzése (klaszter 
menedzsment)

• Klaszter benchmarking 
(bronz és arany fokozatok)

• Európai Klaszter Obszervatórium
• Az európai klaszteresedés 

tudásbázisa

• Klaszterek nemzetköziesedése
• Európai Strat. Klaszter Partn. 

(ESCP) és Európai Klaszter 
Együttműködési Platform

• Pályázat: 2014 Q1 (3m €)

• Klaszteralapú projektek a Horizon 
2020-ban új iparági értékláncok 
fejlesztésére

• Pályázat: 2015 Q1 (24,9 m €)

• Klaszter menedzsment kiválóság
• Első pályázat: 2014 Q1 (1m 

€)

• Európai Klaszter Obszervatórium
• Kiírás: 2015 Q1 (3,5m €)

Régi és új kezdeményezések – relatív 
kis keretösszegek uniós szinten



• Kiemelt fókusz a már múlttal rendelkező klaszterek tovább fejlesztésén
� tagok közötti bizalom hosszabb múltra tekint vissza;
� a klasztermendzsement szervezet állandósága, nyújtott szolgáltatásainak

színvonala meghatározó

• Klasztermenedzsment szervezet fejlesztése, MENNYISÉG – MINŐSÉG

• Túl a vissza nem térítendő támogatásokon;

• Minősítési rendszer fenntartása (erős szűrő kritériumokkal);

• Klasztertagság nemzetközisítése, nemzetközi piacra jutás elősegítése;

• Klaszter jelenség elterjesztése;

Tanulságok, feladatok



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Keller Péter
Irodavezető
Klaszterfejlesztési Iroda

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Telefon: (06 1) 4658 161
E-mail: keller.peter@magzrt.hu; klaszteriroda@magzrt.hu; 
www.magzrt.hu; www.klaszterfejlesztes.hu


