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•Az ötlettől a nemzetközi sikerig – Innováció a

”Innováció: kitörési
lehetőség a
válságban”

gyakorlatban
•A

régióban

egyedülálló

Jeremie-program

tapasztalatai
•Mit keres egy globális befektető a régióban?
•Erőviszonyok a CEE régióban – Ki kerülhet ki
győztesen?

Köszöntjük híradásunkban, melyben az elmúlt

•Sikeres

hónapok eseményeiről és legfrissebb híreinkről

•Mely országok attraktívak a pénzügyi befektetők

adunk tudósítást.

számára?

vállalatértékesítés,

esettanulmányokkal

A Magyar Formatervezési Tanács és a Hipavilon
Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.
mint
Testületi munka – Tanácsülés
A

Magyar

Formatervezési

a

Design

együttműködési
Tanács

következő

ülésének tervezett időpontja 2013 szeptembere.

Hét

Budapest

megállapodást

szervezője
kötött

a

szervezőkkel, melynek fő célja, hogy a HVCA-tagok
figyelmét a Design Hét Budapestre irányítsa, mint
olyan rendezvénysorozatra, melyen számos fiatal,

Mi történt velünk?

tehetséges és befektetésre váró kreatív tervezővel,

Iparági konferencia a HVCA és a Portfolio.hu
szervezésében
A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület
(HVCA) és a Portfolio.hu 2013. június 12-én tartotta
a

régió

legnagyobb

iparági

konferenciáját

a

budapesti Hilton Szállóban. A konferencia egyben az
aktív befektetők szakmai találkozója is volt, teret
adott az iparági trendek, a magyarországi és
nemzetközi fejlemények bemutatásának, valamint a
piaci szereplők bemutatkozásának és hiteles iparági

ötlettel, projekttel találkozhatnak.
Ennek jegyében a konferencia I. szekciójában
“Innováció:

kitörési

lehetőség

a

válságban”

témakörben tartott előadást dr. Botos Viktor úr, a
Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség
Nonprofit Kft. ügyvezetője és Osvárt Judit asszony, a
2013-as Design Hét Budapest projektvezetője. Az
előadás címe: Kreatív iparjogvédelem a sikeres
befektetésekért – formatervezési sikertörténetek volt.

információk beszerzésének.
A konferencia központi témája az innováció volt,
fókusztémái az alábbiak voltak:
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A rendezvény célja, hogy a HVCA szaktudása
eljusson a designerekhez – praktikus szempontok
alapján, a fiatal és tehetséges kreatív alkotók értsék,
hogy

milyen

szempontoknak

kell

megfelelniük

ahhoz, hogy egy befektető fantáziát lásson bennük.

A konferencia ideje alatt önálló stand is segítette a
hatékony információáramlást, itt debütált az első
alkalommal kiadott Budapest Design Map, de
megtalálható volt a Tanács éves jelentése, a
Hipavilon
szellemi

Nonprofit
vagyon

Kft.

audit)

szolgáltatásainak
összefoglalója

és

(pl.:
az

esettanulmányok vázlatos összegzése is.

A konferencia jó alkalom volt arra, hogy fontos piaci

Az együttműködés részeként az őszi, tizedik Design
Hét Budapesten a HVCA szakemberei előadást és
workshopot tartanak a fiatal designerek és hallgatók
számára, melynek keretében a HVCA képviselője
vázolja

az

Egyesület

tevékenységét,

esettanulmányon keresztül bemutatja, hogyan lesz
egy jó ötletből és egy befektető pénzéből mindenki
számára

üzlet,

leírja

az

üzleti

szereplők megismerjék a design innovációs értékét,
profitot termelő szerepét, hazai és nemzetközi
horizontját.

A

HVCA

beemelése

a

DHB

programsorba pedig reményeink szerint a kreatív
szakemberek

üzleti

ismereteinek

szolgálja,

üzleti

folyamatok

az

elmélyítését
és

a

design

szereplőinek kapcsolódását segíti elő.

folyamatot,

támpontokat ad ahhoz, hogyan fordulhat egy start-up
a HVCA-hoz, majd konzultációs lehetőséget biztosít

Fotó: Meinhardt Linda

a hallgatóság számára.
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Az idén tizedik évfordulóját ünneplő fesztivál 2013as fókuszával összhangban, az Alternatív Design
Stratégiák / design by STUDIO RYGALIK című
előadásában
Design világnap:
Csatlakozva a világ számos országához, a Magyar
Formatervezési Tanács is megünnepelte a design
világnapját (World Industrial Design Day), melyet
immáron hatodik alkalommal hirdetett meg az ICSID
(Ipari

Formatervezési

Szövetsége).

Az

Társaságok

ICSID

saját

munkái,

az

irányításával

megvalósított projektek bemutatásán keresztül arra
kereste a választ, hogy napjaink designere miként
tudja újradefiniálni önmagát és új kifejezésmódokat
keresni

az

utóbbi

évek

folyamatosan

változó

gazdasági, társadalmi és kulturális közegében.

Nemzetközi

megalakulásának

50.

évfordulója alkalmából, 2007. június 29-én hirdette
meg először a design világnapját. Ezen a napon
világszerte együtt ünnepelnek a designerek és
designrajongók. A nemzetközi megmozdulás célja,
hogy a formatervezést és annak életminőségünkre
gyakorolt pozitív hatását hangsúlyozza.
A jeles nap alkalmából a Magyar Formatervezési
Tanács meghívására Tomek Rygalik nemzetközi hírű
designer tartott előadást, mely a Design Hét

Tomek

Budapest bevezető eseménye is volt egyben.

designerrel 2009 óta dolgozik együtt az általa

Rygalik

feleségével,

Gosia

Rygalik

alapított Studio Rygalik égisze alatt. Az eredetileg
New Yorkban, a Pratt Institute-ban építészetet
tanuló, majd Londonban, a Royal College of Art falai
között diplomázó lengyel tervező az elmúlt években
olyan cégeknek dolgozott, mint a Moroso, a Corian,
az Ideal Standard, a Heal’s, a Noti, vagy a vezető
lengyel bútorgyártó Comforty, melynek 2012-ig volt a
művészeti vezetője. Tomek Rygalik a londoni Royal
College of Art első lengyel tanára, jelenleg a varsói
Képzőművészeti Akadémián ipari formatervezést
tanít.
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kezdődő

előadásra a Design Terminál épületében került sor.
Szombaton, június 29-én a Design Terminál további
programokkal várta a designrajongókat. Ondřej Janů
cseh fotográfus munkáiból tekinthettek meg kiállítást
az

érdeklődők,

melyet

az

ifjú

alkotó

vezette

workshop követett. A programot a Fruska egészítette
ki gasztronómiai különlegességekkel. A napot a
DORKO partyja zárta, ahol a cég magyar tervezők
által megálmodott cipőit mutatták be a Design
Terminál előtti sétányon.

Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között, a
Design Hét Budapest rendezvénysorozat keretében,
2013. szeptember 30-án, hétfőn kerül sor. A
pályaművekből rendezett kiállítást 2013. október 1.

Fotó: Perness Norbert

és 20. között a Műcsarnokban tekintheti meg a
nagyközönség.

Nézzük,

mi

történt

a

Tanács

két

nagy

programjának életében
Magyar Formatervezési Díjpályázat 2013
Lezárult

a

2013.

évi

Magyar

Formatervezési

Díjpályázat értékelésének mindkét fordulója.
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Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat
A 2013. évi, megújított pályázat keretében 6
ösztöndíjas kapott lehetőséget arra, hogy innovatív
szakmai programját megvalósítsa. Az ösztöndíjas
program rendben zajlik, az ösztöndíjasok dolgoznak
alkotói projektjük megvalósításán. Az ösztöndíjasok
szakmai továbbképzésének biztosítása keretében
Irodánk lehetővé tette, hogy a június 12-ei, HVCA és
Portfolio.hu iparági konferenciáján térítésmentesen
vegyenek részt.
Design Management Díj
Lezárult a Design Management Díj felhívás, az
értékelésre és döntésre június 17-én, 9 órától került
sor a

Szellemi

kamaratermében.

Tulajdon
A

Nemzeti Hivatalának

jelölések

tekintetében

jellemzően magánszemélyek éltek a lehetőséggel,
csak kis százalékban jelentkeztek maguk a cégek a
pályázaton való részvételre.

Fotó: Perness Norbert
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Alapos mérlegelés és jó hangulatú, aktív vita után a

A Magyar Formatervezési Tanács döntése alapján a

bizottság meghozta döntését, az eredményt a

Design Management Díjban részesült cégeket a

nagyközönség a Design Hét Budapest kiemelt

Design

rendezvényén, az ünnepélyes díjátadáson ismerheti

részvételre bíztatja, ehhez szakmai támogatást nyújt

meg.

a

Management

Magyar

Europe

Formatervezési

pályázaton

Tanács

való

Irodája.

A

pályázatok beadásának határideje 2013. szeptember
30. Irodánk mint a pályázókat szakmailag segítő
magyar partnerszervezet, készséggel áll a pályázni
kívánó

cégek

rendelkezésére

az

alábbi

elérhetőségeken:
T.: (+36 1) 474-5859
E-mail: anna.janko@hipo.gov.hu

Euro Design
Az Euro Design projekt – melynek célja hogy
összekapcsolja

a

design,

az

innováció

és

a

versenyképesség területeit – jelenlegi fázisában a
A díjazott mellett – a díj alapításának ötéves

harmadik

munkacsomag

keretében

folytatja

a

jubileumára való tekintettel – a Tanács az elmúlt

vállalati interjúk készítését a design mérhetőségére

évek elismertjeit ismét reflektorfénybe állítja, kiállítás

vonatkozóan.

és leporreló formájában.
Ezzel párhuzamosan a negyedik munkacsomag
alappilléreként

Fotó: Szigeti Adrienn

a

Szellemi

Tulajdon

Nemzeti

Hivatalának munkatársai dolgoznak a design és a
Nemzetközi kitekintő

szellemivagyon-adatok

összefüggéseinek

kimutatásán.
Design Management Europe
Ahogyan

arról

előző

már

A projekt eddig publikált dokumentumai, így az első,

beszámoltunk, idén is meghirdetésre került a Design

elméleti hátteret jelentő munkacsomagja (WP1),

Management Europe pályázat, mely Európában

valamint a második, koncepcionális és minőségi

egyedülálló

kutatási anyaga (WP2), illetve a projekt összegzése

módon

designmenedzsment

hírlevelünkben

a

teljesítmények

jött létre 2007-ben.

Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Akadémia u. 21. .

kiemelkedő
elismerésére

az alábbi honlapon érhető el:
http://www.sztnh.gov.hu/nemzetkozi/eurodesign.html
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Elmarad az IDA 2013-as isztambuli kongresszusa

Lengyel–magyar együttműködési program

Az IDA (International Design Alliance) 2013. július

2013. június 13-án Krakkóban, a Visegrádi Négyek

15-én

kulturális minisztereinek találkozójával egyidejűleg

bejelentette:

a

Törökországban

jelenleg

uralkodó bizonytalan helyzetre való tekintettel törli a

került

soron

tervezett

Köztársaság

16-17-ei

Minisztere,

következő,

kongresszusát.

Isztambulban

Törölték

a

november

sor

Bogdan

Zdrojewski,

Kulturális
valamint

és

a

Lengyel

Örökségvédelmi

Doncsev

András,

a

dátumra kitűzött kongresszust és a kapcsolódó,

magyarországi

november 15-ére tervezett Oktatási és Kutatási

Minisztériumának parlamenti államtitkára között az

Konferenciát (Education and Research), valamint a
kongresszusi vásárt és kiállítást is.

Az ICSID XXVIII. közgyűlését eredetileg az IDA
isztambuli kongresszusához kapcsolódóan hirdette
meg. Mivel a kongresszust a szervezők kénytelenek
lemondani,

központját,

az

Montrealt

ICSID
választotta

aláírására,

Erőforrások

2013–2016

közötti

időszakra vonatkozóan, a kultúra területén.

A XXVIII. ICSID közgyűlés új helyszíne: Montreal

voltak

együttműködés

Emberi

adminisztratív
közgyűlése

helyszínéül.

A partnerség kialakítása átfogóan kiterjed a kulturális
ágazatokra, így célul tűzték ki az együttműködés
megerősítését a két ország formatervezői között is.
Kiemelt cél a lengyel és magyar alkotók közötti
közvetlen kapcsolatfelvétel elősegítése, a kulturális
eseményeken való kölcsönös részvétel támogatása
által. Július elsejétől Magyarország vette át az

A kongresszus témája az elmúlt két év értékelése,

elnökséget a soron következő egy évre.

valamint a következő időszak tevékenységeinek
előkészítése. Időpontja 2013. november 18-19.,
Montreal, Kanada.
További információk:
http://www.icsid.org/events/events/calendar1046.ht
m

Figyelmükbe ajánljuk
Egészség és design mindenkinek!
2013. november 25., Saint-Etienne
A 2012-ben megrendezett nagy sikerű orvosi
műszerek eredményeit bemutató konferencia után
(“Medical Design, inventing care solutions for
tomorrow”) idén novemberben Egészség és design
mindenkinek! címmel rendeznek konferenciát SaintEtienne-ben.
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UNESCO

Creative City of Design. A szimpóziumon designerek
és a terület szakértő kutatói mutatják be, hogy a
szűk felhasználói csoportoknak fejlesztett innovatív
megoldások hogyan inspirálhatják a hétköznapi
fejlesztéseket.
Előadók: Prof. Kazuo Kawasaki (Ouzak Design,
Université d’Osaka), Francesc Aragall (Design for All
Foundation), Jonathan Aitken (Health Design Lab,
Emily Carr University, Vancouver), Pascale Lehoux
(Université

de

Montréal),

Roberto

Santoro

(EsoCe.net, ENoLL), Eeva Leinonen (Université
d’Oulu, Finlande), David Ram (Tyromotion, Graz),
François Lenfant (General Electrics Healthcare
France), Joseph Mazoyer (DOmed, Lyon), Charlotte
Delomier (Designer, projet UNUOC, Saint-Etienne),
équipe de recherche PUCA –EHPAD Saint-Etienne
Regisztráció az alábbi linken:
http://entretiens.centrejc.org/entretiens/liste_complet
e/Colloque5.htm
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