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Kiss Milán - Kocsis Tamás - Sitányi László

Az Innovációs Alap hatása a Dél-Dunántúl vállalkozásainak 
innovációs potenciáljára

Köszöntő

Úgy tűnik, idén sikerül a korábbiakhoz képest ütemesebben haladnunk terveink valóra váltásában. Alig  két 
hónappal az első után így büszkén mutatjuk be a 2010. évi második számunkat. Hagyományos, „vegyes” 
lapszámról van szó megint, Pécs és az EKF kapcsolatát terveink szerint következő kiadványunkban göngyö-
lítjük tovább. 

Szerencsére szerkesztőségünk a korábbiaknál bővebb termésből válogathat, így - a korábbi három he-
lyett - immár négy tanulmány lassan megszokottá válik. Ezúttal az írások formálisan is lefedik a címben 
jelzett témáinkat. Nyitótanulmányunk, a Kiss Milán - Kocsis Tamás - Sitányi László szerzőhármas munkája; 
a területfejlesztés gyakorlati oldaláról érkező szakemberek által, elméleti igényességgel megfogalmazott 
problémákra keresnek konkrét válaszokat. László Mária és Varjú Viktor - folytatva a korábban, Gálosi-Ko-
vács Bernadett írásával megkezdett sort - a környezetvédelmi tervezés folyamatának egy újabb eleméről, 
a stratégiai környezeti vizsgálat készítéséről értekeznek. Ezt a sort folytatja Munkácsy Béla, a ELTE Kör-
nyezet- és Tájföldrajzi Tanszékének adjunktusa, a szélenergia hazai hasznosításának területi kérdéseit 
vizsgálva. Végül, M Császár Zsuzsa és Radvánszky-Németh Júlia munkája a felsőfokú oktatás területi as-
pektusaiba enged betekintést.

Ahogy eddig, továbbra is várjuk megjelentetni kívánt írásaikat a szebenyi@gamma.ttk.pte.hu vagy a 
pirisig@gamma.ttk.pte.hu címre. 

Kellemes olvasást, és hasznos időtöltést kívánnak mindenkinek:

a szerkesztők

Az Innovációs Alap megalkotását követően új lehetőség nyílt a kis- és középvállalkozások (KKV-k), valamint 
a kutatóhelyek számára ötleteik, fejlesztéseik finanszírozására. 2005 és 2009 között az Alapból támogatott 
„Baross Gábor” Programok (BGP) – beleértve az „Innocsekk” nyújtotta pályázati lehetőséget is – mintegy 
35,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosítottak az ország innovátorai részére. E pályá-
zati források az egyes régiók között lakosság-arányosan és az egy főre jutó GDP mértéke szerint kerültek 
felosztásra, így a Dél-Dunántúl számára mintegy 3,5 milliárd forint lett hivatalosan is nevesítve. E keret 
felhasználása és a régió gazdaságára gyakorolt hatása kiváló kutatási alapot biztosított számunkra.

Bevezetés

A Dél-dunántúli régió mind országos, mind nemzetközi összehasonlításban a fejletlenebb, leszakadó hazai 
régiók közé sorolható, mely tényt már a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Stratégia 2002-2003 közötti 
(DD-RIS 2003) készítése során is megfogalmazták, és ez alapján készítették elő azokat a pályázati progra-
mokat, melyek 2005 és 2009 között kiírásra kerültek a régióban. 

mailto:szebenyi@gamma.ttk.pte.hu
mailto:pirisig@gamma.ttk.pte.hu
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A lemaradás oka elsősorban a régió nagy részének rossz megközelíthetősége a külföldi és hazai gaz-
dasági centrumokból, valamint a határ menti elhelyezkedés, ami fékezte a térség fejlődését. E sajátos 
adottság következménye az is, hogy a megyehatárok mentén kialakultak olyan belső és külső perifériák, 
melyekből kizárólag a megyeszékhelyek, illetve azok közvetlen környezete, valamint a balatonparti kes-
keny sáv és Paks térsége tűnnek csak ki (1. ábra).

A külső és belső perifériákon el-
helyezkedő területek lemaradását 
igazolja a kistérségi besorolás is, hi-
szen az ország 33 leghátrányosabb 
helyzetű kistérsége közül nyolc (Bar-
csi, Csurgói, Kadarkúti, Lengyeltóti, 
Sásdi, Sellyei, Szigetvári és Tamási 
kistérség) régiónkban található.

A kialakult gazdasági helyzetre 
további magyarázat, hogy a térségre 
a korábbi évekre jellemző hagyomá-
nyos bányászat és nehézipar meg-
szűnése után csak lassan változik a 
helyi gazdaság szerkezete. A térség 
iparának adatai és a közeljövő fej-
lődését meghatározó hazai és kül-
földi működőtőke-befektetések (FDI) 
mutatói országosan a legrosszabbak 
közé tartoznak. Továbbá a gazdasá-
gi fejlettség egyik legfőbb mutató-
jaként használt bruttó hazai termék 
(GDP) értéke (folyó piaci beszerzési 
áron) a Dél-Dunántúlon 2007-ben a 

1. ábra: A Dél-dunántúli régió területfejlesztési alapproblémája
Szerk.: Pap N. (2006), idézi: Pap N. – Sitányi L. (2007)

magyarországi GDP-nek mindössze 6,5%-át tette ki. Ezzel a régiók közül a Dél-Dunántúl hozzájárulása volt 
a legkisebb az ország GDP-jéhez. Az országos értéken belüli részesedés a 2000. évi 7,3%-ról folyamatosan 
csökkenő tendenciát mutatott, s a legutóbbi két évben nem változott. 

Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék (GDP) alakulása 
(az országos átlag százalékában)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Baranya 76,1 74,9 74,1 75,1 73,7 72,4 72,4 72,7

Tolna 81,9 79,6 78,4 71,5 70,2 69,2 67,5 70,0

Somogy 68,7 69,8 68,5 70,2 68,9 65,8 62,2 61,7

Dél-Dunántúl 75,1 74,3 73,3 72,5 71,2 69,4 67,7 68,3

Ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. táblázat: A GDP alakulása a Dél-Dunántúl megyéiben (2000-2007)
Forrás: KSH 2009, szerk.: Sitányi L.

Az egy lakosra jutó GDP-t tekintve (1. táblázat) a tendenciák sem voltak kedvezőek a Dél-Dunántúlon 
ebben a nyolc évben, mivel – egyetlen év és egy megye (Tolna, 2007) kivételével – e mutató tekintetében 
mindhárom megye egyenként is vagy stagnált, vagy hanyatlott a magyar átlaghoz viszonyítva (2. ábra). 

Ebben a környezetben az innovatív szereplők azonosítása és ötleteik finanszírozása komoly kihívást 
jelent mind a hídképző szervezetek, mind a döntéshozók számára. Főként azért is, mert az innovatív 
vállalkozások teljes körű feltérképezése meglehetősen nehéz feladat, különösen, ha az innováció témakö-



4

Az Innovációs Alap hatása a Dél-Dunántúl vállalkozásainak innovációs potenciáljára

4. évfolyam 2. szám   2010. május 17. �

rébe beleértjük az Oslo-kézikönyv (OECD 
1992) szerint definiált szervezeti és mar-
keting innovációt is, melyek közvetlen 
hatásai hagyományos gazdasági-statiszti-
kai mutatókkal nem kimutathatók. 

A dél-dunántúli innovációt 
támogató programok értékelése

Az új terméket, szolgáltatást ill. új tech-
nológiai eljárást alkalmazó vállalkozások 
jelenlétének, hatásának egy része azon-
ban közvetetten kimutatható, ha meg-
vizsgáljuk az Innovációs Alap forrásaira 
benyújtott pályázatokat. Az innováci-

2. ábra: A GDP alakulása a Dél-Dunántúl megyéiben (2000-2007)
Forrás: KSH 2009, szerk.: Sitányi L.

ós fejlesztések finanszírozására létrehozott Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásainak 25%-át 
ugyanis regionális innovációs célokra kell fordítani. E forrásokból lehetőség volt/van a DD-RIS (2003) cél-
jainak megfelelően a KKV-k támogatására pályázati úton a „Baross Gábor” Program (BGP) keretében (az 
Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8.§ (6) pontja, a 133/2004. (IV. 29.) és a 146/2007. (VI. 26.) 
kormányrendelet, valamint az adott évi költségvetési törvény alapján). Mivel ez jelentős forrást jelent a 
nehéz helyzetben lévő régió vállalkozásai számára, annak teljes körű kihasználása mindannyiunk érdeke. 
Számszerű adatokat tekintve a fenti programok a 2005 – 2008 közötti időszakra vonatkozóan mintegy 2,8 
milliárd Ft1 felhasználható forrást biztosítottak a Dél-Dunántúl számára, amelynek kihasználása azonban 
évről évre mégis csökkenő tendenciát mutatott egészen 2009-ig. Mindez annak ellenére történt, hogy a 
rendelkezésre álló források folyamatosan nőttek, míg a vállalkozások újra és újra tőkehiányról számoltak be  
(2. táblázat).

Forráskeret (millió Ft)
2005 2006 2008* 2005-2006

DD_KKV DD_KKV DD_KKV DD_IFE DD_INFRA Innocsekk
535,0 413,8 982,9 32.9 377,8 250,0

Megítélt támogatás 535,0 380,1 284,5 15,3 166,1 971,4

Beérkezett pályázatok 
száma 56 db 39 db 39 db 9 db 11 db 175 db

Támogatott projektek 
száma 32 db 26 db 16 db 5 db 8 db 57 db

Kihasználtság 100 % 91,8 % 28,94 % 46,56 % 43,98 % 388 %

1 A Dél-dunántúli régió által potenciálisan lehívható összeg valójában meghaladta a 2,8 milliárd Ft-ot, mivel az Innocsekk 
program 5 milliárd Ft-os költségkeretének fele volt csak a régiókra allokálva (amiből a Dél-Dunántúl részére nevesített összeg 250 
millió Ft volt). A fennmaradó 2,5 milliárd Ft-ra a régiók szabadon pályázhattak. A keret kimerülését követően a nagy érdeklődésre 
való tekintettel 2006.12.13-a után az NKTH további 400 millió Ft-t biztosított a beérkező többlet-forrásigény kielégítésére, majd 
2007.06.13-án újabb 1 milliárd forint keretbővítést ítélt meg.

2. táblázat: A „Baross Gábor” Program (BGP) forrásainak kihasználtsága
Forrás: DDRIÜ Nonprofit Kft., szerk.: Kiss M. 
* A keret a decentralizált programokat (DD_KKV és DD_IFE) valamint a központi programokat (K+F_INFRA) is 
tartalmazza.
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Ezen ellentmondás okainak feltárására kezdődött meg annak az elemzésnek az elkészítése, mely azon 
túl, hogy megkísérelte azonosítani az innovációs potenciállal rendelkező vállalkozásokat, vizsgálta azok 
együttműködési hajlandóságát, a földrajzi lehatárolást, illetve területi aktivitást, az iparági megoszlást és 
a forrásfelhasználás eredményességet is. A vizsgálat tárgyát így kilenc pályázati program jelentette, me-
lyek a mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújtottak vissza nem térítendő támogatást innovációs 
projektjük megvalósítására: 

„Kis- és Középvállalkozások Innovációs Fejlesztéseinek Támogatása a Dél-Dunántúli Régióban DD_KKV” 
2005, 2006 és 2008. évi felhívások;

„Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban – INNOCSEKK” felhívás;

„Kis- és Középvállalkozások Innovációs Fejlesztéseinek Előkészítése – DD_IFE07”;

„Piaci igényeknek megfelelő K+F laboratóriumi, méréstechnikai infrastruktúra fejlesztése – DD_
INFRA”;

Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése – REG_DD_INFRA_09;

K+F projektek támogatása – REG_DD_KFI_09;

Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés – REG_DD_KOMP_09.

•

•

•

•

•

•

•

3. ábra: Beérkezett BGP pályázatok településenként (DDR, 2005-2008)
Forrás: DDRIÜ Nonprofit Kft. adatai alapján szerk.: Máthé P.

A beérkezett pályázatok te-
rületi eloszlása tökéletesen össz-
hangban van PaP N. és SitáNyi L. 
(2007) által modellezett urbánus 
és átmeneti területekkel. Meg-
állapítható az is, hogy a legtöbb 
pályázat Baranya és Somogy me-
gyéből érkezett, és ezen belül a 
régió központi szerepet ellátó vá-
rosának, Pécsnek van kiemelkedő 
szerepe (3. ábra). Jól látszik az is, 
hogy a belső illetve külső periféri-
áról beérkezett pályázatok száma 
elenyésző. Amennyiben a döntést 
követően elemezzük a földrajzi 
eloszlást megállapíthatjuk, hogy 
a legtöbb támogatást Baranya me-
gye kapta 60 %-kal, mely össze-
sen 1419,8 millió Ft-t jelentett. 
A másik két megye közel azonos 
arányban részesült a forrásokból 
(Somogy megye: 475,6 millió Ft; 
Tolna megye: 441,5 millió Ft). 

A megyei bontás mellett célszerű volt vizsgálni a településenkénti megoszlást is: a Dél-Dunántúlon ösz-
szesen 653 település található, ennek ellenére a beadott (3. ábra) pályázatok 16, a megítélt támogatások 
(4. ábra) pedig kilenc településre (5. ábra) koncentrálódnak leginkább.
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Jellemzően a két megyeszékhelynek volt meghatározó szerepe mind a benyújtott, mind az eredmé-
nyes pályázatok esetében. Ezen belül is a régió népességének hozzávetőleg egyhatodát kitevő Pécsnek 
(az eredményes pályázatok aránya az összes támogatott pályázaton belül Pécsett 38%, Kaposváron 9%). 
Tolna megyében azonban Szekszárd mellett Kaposszekcső (5%) is jelentős részt képviselt, mely leginkább 
az ott működő Ipari Parknak és az abban elhelyezkedő vállalkozásoknak köszönhető. Kaposszekcső mind a 
beadott pályázatok számában, mind a sikeres pályázatok arányában megelőzte megyeszékhelyét.

Ezek a trendek a 2009. évi pályázatokban is olyannyira érzékelhetőek voltak, hogy a benyújtott pályá-
zatok területi eloszlása esetén 77,9 %-ban szintén Baranya megye volt a meghatározó, illetve a megyén be-
lül is Pécs jelenléte (6. ábra) Ennél fogva a támogatott pályázatok nagy része is Pécsett koncentrálódott. 

Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy a sikeresen pályázó vállalkozások döntő hányada a megyeszékhelyek-
hez és azok közvetlen közelségében lévő területekhez igazodik. Az Innovációs Alapból származó források 
célja ugyanis nem a lemaradó települések vagy kistérségek felzárkóztatása, hanem sokkal inkább azon nagy 
hozzáadott érték előállítására képes, megfelelő szellemi és humánkapacitással rendelkező vállalkozások 
támogatása, amelyek a felhasznált forrást - multiplikatív hatást elérve - képesek „visszaforgatni” a gaz-

4. ábra: Megítélt BGP támogatások településenként (DDR, 2005-2008)
Forrás: DDRIÜ Nonprofit Kft. adatai alapján szerk.: Máthé P.
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daságba, az újonnan kifejlesztett 
termék, szolgáltatás, vagy tech-
nológia által. A fejlesztéseknek 
minden esetben feltételei vannak 
(kvalifikált szakemberek, infrast-
ruktúra, megfelelő méretű piac 
stb.), ezek pedig a megyeszék-
helyeken nagyobb eséllyel állnak 
rendelkezésre, mint a periféria 
területeken. 

A megyeszékhelyek mellett 
azon települések lehetnek még 
versenyképesek, ahol egy-egy jól 
működő ipari park vagy inkubá-
torház támogató szolgáltatásai 
elősegítik az induló vállalkozások 
tevékenységét, és biztosítják a 
szükséges feltételeket.

A megyeszékhelyek vizsgála-
ta mindemellett azért is fontos, 
mert itt vannak jelen azok a tu-
dásközpontok, amelyek aktív sze-
replői kell, hogy legyenek a régió 
innovációs folyamatainak. Ez össz-
hangban van a legújabb, ötödik 
generációs Triple Helix innovációs 
modellel (Etkowitz, H. 1994, vala-
mint Etzkowitz, H. – LEydESdorff, L. 
1997). Ezen elmélet szerint három 
intézménytípus (kormány – egye-
tem – vállalkozások) együttműkö-
désének szorossága, intenzitása 
határozza meg, hogy egy-egy ré-
gió  vagy ágazat innovációs rend-
szerének hogyan alakul a dina-
mikája (kotSiS á. – Nagy i. 2009). 
Esetünkben az egyetemi szféra 

6. ábra: Igényelt BGP támogatás településenkénti grafikonja 
(DDR, 2009)
Forrás: DDRIÜ Nonprofit Kft. adatai alapján szerk.: Kiss M.

konzorciális részvétele a 2005 és 2008 között kiírt BGP pályázatokban nem volt lehetséges, ők kizárólag 
alvállalkozói formában kapcsolódhattak be a kutatásba. Az elemzés azonban megfelelő mélységű adatok 
hiányában ezt nem tudta vizsgálni. Foglalkozott ugyanakkor a vállalkozások között létrejött együttműkö-
désekkel, azaz a konzorciális formában benyújtott pályázatokkal. Pozitív eredményről azonban e téren 
sem lehet beszámolni. A BGP pályázatai közül a konzorciális formát a DD_KKV pályázatok tették lehetővé, 
melyekre összesen 134 pályázat érkezett be ezen időszakban, mégis ezek közül mindössze tíz alapult ilyen 
jellegű együttműködésen (ez alig több mint 7%). A tudástranszfer gyakorlati megjelenéséről a fenti okok 
miatt így kevésbé lehet beszélni. 

Az egyetemi-vállalkozói részvételben az egyensúlyi állapotot megtalálni nem egyszerű, főként úgy, ha 
az egyes szereplők erre hajlandóságot sem mutatnak. Vélhetően ezen oknál fogva döntött úgy az NKTH, 
hogy a 2009. évi felhívások esetén kötelezővé teszi a konzorciális formát. E döntés következtében azon-

5. ábra: Támogatott BGP pályázatok aránya településenként  
(DDR, 2005-2008)
Forrás: DDRIÜ Nonprofit Kft. adatai alapján szerk.: Kiss M.
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ban a másik végletbe sodródtunk 
és a „REG_DD_KFI_09” programok-
ba kizárólag akkor pályázhatott 
vállalkozás, ha kutatóhellyel (leg-
több esetben egyetemmel) közö-
sen indult a lehívható forrásokért. 
A vállalkozás és egyetem alkotta 
konzorciális forma a programra 
beérkezett 27 pályázat 74%-át jel-
lemezte. Kérdés persze, hogy a 
formalizált jelleg mögött megje-
lenik e tényleges együttműködés a 
tudásközpont és a vállalkozás kö-
zött, vagy kizárólag a szabályozás-
nak köszönhető az együttműködési 
kedv? Feltehetően ez utóbbiról van 
szó, ha az ugrásszerű növekedésből 
indulunk ki. 

7. ábra: Támogatott BGP pályázatok aránya településenként  
(DDR, 2009)
Forrás: DDRIÜ Nonprofit Kft. adatai alapján szerk.: Kiss M.

Mindenesetre az új konstrukciónak és a hídképző szervezetek2 munkájának köszönhetően a rendelke-
zésre álló 716,1 millió Ft-os keret maradéktalanul kiosztásra került, szemben a már idézett korábbi évek 
eredményeivel. Megváltozott ugyanakkor a támogatott szervezetek típusának aránya, melynek következ-
tében a „Baross Gábor” Program alapvető célja – a mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt támogatása 
– csorbult, hiszen a források 58%-a a régió két tudásközpontjában (Pécsi Tudományegyetemen és a Kapos-
vári Egyetemen) realizálódott.

Mivel a BGP 2009-ben meghirdetett pályázati konstrukcióit, illetve annak stratégiáit a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Tanács három évre vonatkozólag fogadta el, így a felhívások az elkövetkezendő két 
évben lényegében nem változnak majd. Ebből fakadóan az egyetemi és vállalkozói részvétel egyensúlyi 
állapotának megteremtéséhez a jövőben a hídképző szervezeteknek lehet kiemelt szerepe az információ 
átadás, a tudatformálás és a projektgenerálás tekintetében. Ez a kör biztosan bővíthető, hisz a pályázati 
program által elért vállalkozások halmaza nyilvánvalóan nem azonos a régióban jelen lévő innovatív vál-
lalkozásokkal. Gondoljunk például a spin-off vállalkozásokra, melyek pontos száma szintén ismeretlen. 
De azok is potenciális pályázók lehetnek a jövőben, különösen, ha a náluk felhalmozott szellemi tőkéből 
indulunk ki.

A pályázati körbe történő bevonásuk azonban könnyen falakba ütközhet, ha a bizalom, a társadalmi 
tőke szintje nem megfelelő az adott „társadalmi kisvilágban” (PutNam, r. d. 1993, kuczi t. 2000). Ennek 
nem megfelelő helyi szintjét egy, a Pécsi Tudományegyetemen 2009 májusában készült felmérés is bizonyí-
totta. A kutatás során ötfokozatú skálán mérték az egyetemi oktatók/kutatók véleményét az új ötleteket 
elősegítő támogatások megítélése kapcsán. Ennek eredménye, hogy a támogatások gyakorlatát inkább 
nehezményezik, mint dicsérik a válaszadók, s az oktatói vélemények alapján a korrupcióra utaló jelek és a 
kiszámíthatatlanság jellemzik leginkább a támogatási rendszert (LudEScHEr g. – SitáNyi L. 2009). 

A BGP eredményességére irányuló saját kutatásunk a korrupciót figyelmen kívül hagyta, vizsgálta viszont 
a rendszer kiszámíthatatlanságát. Az Innovációs Alap decentralizált keretére meghirdetett pályázatok (a 
BGP is ilyen volt a vizsgált időszakban) megjelenése 2005 és 2009 között kiszámíthatatlan volt. Az Alapot 
kezelő Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) minden év első, ill. második negyedévére tervezte 
a BGP meghirdetését, az mégis rendre az utolsó hónapokban történt meg (2007-ben ez végül teljesen el 
is maradt). A kiszámíthatatlanságot csak tovább fokozza a döntéshozatal időgényessége: a 2005-2008-ban 

2  Például: megyei kamarák, Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) Nonprofit Kft. egyetemi kutatáshasznosító 
irodák, megyei vállalkozó központok stb.
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beérkezett BGP és Innocsekk pályázatok esetén a benyújtás és a támogatási szerződés megkötése között 
átlagosan 276-294 nap telt el, melynek jelentős részét az NKTH döntése (miniszteri szintű ellenjegyzés) és 
a támogatási szerződések megkötése tette ki. Ha ezeket az értékeket összehasonlítjuk, illetve hozzáadjuk 
a termékfejlesztéshez szükséges3 időigényhez, akár két éves csúszást is tapasztalhatunk. Ezt a helyi piac is 
egyre kevésbé képes tolerálni. A világpiacon pedig már évek óta tény, hogy az egyre gyorsuló versenyben 
az számít, ki jelenik meg előbb a globális piacon az adott áruval, szolgáltatással. A piaci bevezetés néhány 
hónapnyi különbsége eldöntheti egy-egy termék piaci sorsát.

Összefoglalás

A felsorolt problémák ellenére, összességében az Innovációs Alap nyújtotta lehetőségek pozitívnak ítélhe-
tők meg a Dél-Dunántúlon. A vissza nem térítendő támogatások a projektötletek megvalósításában kulcs-
szerepet játszanak a gyenge anyagi forrásokkal rendelkező helyi gazdaságban. Különösen az utóbbi két 
évben igaz ez, a jelenleg is ható gazdasági válság közepette. A vállalkozások hitelhez jutási lehetősége 
csökkent, a kockázati tőkebekefektetők és üzleti angyalok kockázatvállalási hajlandósága, valamint a kihe-
lyezni kívánt tőke volumene a korábbinál is alacsonyabb. Ezek alapján a pályázati források jelentik a KKV-k 
innovációs ötletei finanszírozásának szinte egyetlen lehetőségét. Véleményünk szerint ez a hatás, és a 
hídképző szervezetek tevékenységének erősödése, és hálózatuk hatékonyságának fokozása eredményezte 
azt a jó irányba mutató jelenséget a Dél-Dunántúlon, hogy a korábbi évekkel ellentétben, a regionális for-
rásabszorpciós képesség erősödött, a teljes innovációs támogatási keret felhasználásra került 2009-ben.
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