A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója

Változtassuk meg
együtt a jövőt –
Ünnepeljük együtt a
design világnapját!
Ünnepeljük együtt a design világnapját!
A World Design Organization (WDO) minden évben
meghirdeti a design világnapját, melyet világszerte
június végén ünnepel a designközösség.
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A WDO által meghirdetett program fókuszában az
ENSZ keretében elfogadott Fenntartható Fejlődési
Célok 12. pontja áll: a felelős fogyasztás és
termelés. Hazai programjaink is ehhez a központi
témához kapcsolódnak, miközben teret adunk több
vállalkozásfejlesztési eseménynek is.
„Gondolunk a jövőre. Változtassuk meg együtt a
jövőt – Ünneplejük együtt a design világnapját”
címmel neves cégek képviselői beszélnek vállalatuk
designstratégiájáról,
a
design
gazdasági
jelentőségéről és a fenntarthatóság előmozdítása
érdekében tett szerepvállalásukról.
Az MFT közreműködik az Európai Bizottság által a
COSME program keretében finanszírozott WORTH
Partnership Project (www.worthproject.eu) hazai
szakmai körökben való promotálásában. A projekt
célja az európai vállalkozások; kiemelten a kis- és
középvállalkozások
versenyképességének
növelése. A WORTH Partnership Project Design
kiemelten a textil-, a divat- és a bútortervezés
körébe tartozó, innovatív tartalmú fejlesztéseket
kívánja támogatni, az alábbi célterületeken:
cipőgyártás; divat, textil; bútor, otthon, dekoráció;
bőr- és szőrmeipar; ékszer; kiegészítők.
A program célja összesen százötven olyan
határterületeket érintő projekt támogatása, ami
tervezők, manufakturális műhelyek, technológiai
szakemberek nemzetközi együttműködésén alapul.
Kezdeményezésünkre Korina Molla, a WORTH
programmenedzsere a világnapi szakmai program
keretében részletes tájékoztatást ad az európai
projekt célkitűzéseiről, illetve népszerűsíti a
WORTH pályázati lehetőségeit a magyar tervezők,
kkv-k körében. Emellett megismertetjük a magyar
nyertesek projektjeit a közönséggel, majd Keresnyei
János
mentor
közreműködésével
B2Begyeztetésekre is lehetőség nyílik.
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Start Up Guide 2019
A Magyar Formatervezési Tanács gondozásában
elkészült a Start Up Guide – Üzleti tanácsok induló
kreatívipari vállalkozások számára idei frissített
verziója (14. kiadás), a naprakész gyakorlati
útmutató, amely főként a design területén
tevékenykedő kreatív kisvállalkozások támogatását
célozza, ám minden induló kisvállalkozó számára
hasznos információkat tartalmaz.

Frissültek
a
vállalkozások
finanszírozási
lehetőségeivel kapcsolatos fejezetek:
 a
Széchenyi
2020
program
vállalkozásfejlesztési pályázata;
 a kedvezményes hitelkonstrukciók kínálata;
 az állami részvétellel működő kockázati tőke
kínálatával, illetve
 a hitelgarancia igénybevételével kapcsolatos
programok adatai;
 az oltalmi formák; továbbá
 az
adókedvezmény
üzleti
angyalok
számára.
A kiadvány szokásos aktualizálásán kívül új
tartalmakkal is bővült:
 a startupok jellemző pénzügyi kockázatainak
és e kockázatok megoldási lehetőségeinek
leírását bemutató fejezettel;
 a
vállalkozások
számára
kínált
eközigazgatási szolgáltatásokat bemutató
tartalommal és
 a
GDPR
alapvető
kérdéseinek
ismertetésével a kisvállalkozások számára.
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4. Kína-KKE Kulturális és Kreatívipari Fórum
Kína kezdeményezésére 2016-ban tizenhat középkelet-európai ország részvételével jött létre a
kulturális és kreatívipari fórum. A negyedik
rendezvénynek Magyarország adott otthont június
3–4-én a budapesti Várkert Bazárban. „Preparing
for a well designed future – attitudes, skills and
technologies” címmel rendezték meg a nemzetközi
fórumot, melynek résztvevői a design, a divat és a
média gazdaságban és kultúrában betöltött
szerepét vizsgálták.
A programot a Külgazdasági és Külügyminisztérium
és az Innovációs és Technológiai Minisztérium a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Magyar
Divat és Design Ügynökség közreműködésével
valósította meg.
A kétnapos konferencián Osvárt Judit, a Design Hét
Budapest kurátora mellett az MFT Irodájának
munkatársai is részt vettek.
Nemzeti díjak, ösztöndíjak
Magyar Formatervezési Díj 2019
A
Magyar
Formatervezési
Díjat
2019-ben
negyvenedik alkalommal hirdettük meg. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Kultúráért Felelős
Államtitkársága megemelt összegű, bruttó 500 ezer
forintos, az Emmi Oktatásért Felelős Államtitkársága
bruttó 400 ezer forintos, továbbá az MFT szintén
bruttó 400 ezer forintos különdíjat ajánlott fel, míg az
SZTNH ingyenes szellemivagyon-audit szolgáltatást
nyújt különdíjként a nyertes pályázóknak.
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A több mint 170 pályamű közül a szakmai
bírálóbizottság gondos mérlegeléssel választotta ki
a második fordulóba továbbjutott tervezői munkákat.

A bírálóbizottság május 22-én megtartotta az
értékelés első fordulóját, és a beküldött
fotódokumentációk és leírások alapján kiválasztotta
azt a 106 pályamunkát, melyeket a második
fordulóban tárgyi valójukban fognak értékelni.
Az értékelés minden évben hosszas és komoly
szakmai feladat a bizottság számára, hiszen még az
egyes kategóriákon belül is nagyon különböző
pályázatokat kell összevetni – így volt idén is.

További
friss
hírek,
érdekességek:
Facebook.com/magyarformatervezesidij.

Fotók: Mohai Balázs
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Design Management Díj 2019
A több mit egy évtizede létrehozott Design
Management Díjat a Magyar Formatervezési Tanács
azzal a céllal alapította, hogy értékelje és kiemelje
azon vállalatok és szervezetek munkáját, amelyek
üzleti stratégiájukba hatékonyan és eredményesen,
példaértékűen építik be a designmenedzsmenttevékenységet.
A Design Management Díjat jelölés, illetve nevezés
útján lehet elnyerni. A jelölési határidő május 31-én
már lejárt, de nevezéseket még július 1-jéig várunk.
A bírálóbizottság a pályázatok értékelését július 15én 9.30-tól tartja a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala székházában.
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A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjat
elnyert
pályázók,
a
társfinanszírozók
és
együttműködő partnereink számára a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével június
19-én iparjogvédelmi továbbképzést szerveztünk,
mely érintette a kreatívipar jogvédelmi lehetőségeit,
a szerzői jogot és az iparjogvédelmi információk
kiemelt fontosságát is.

Design Hét Budapest 2019 – FLOW
Idén ősszel, október 4–13. között ismét várja az
érdeklődőket a hazai designszcéna legnagyobb és
legrangosabb eseménye, a Design Hét Budapest
(DHB).

A Design Management Díj eredményhirdetésére a
Magyar Formatervezési Díj átadásával egyidejűleg,
a Budapest Design Hét kiemelt rendezvényeként
kora ősszel kerül sor.

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
Az ösztöndíjpályázatot idén is meghirdette az
ösztöndíjprogramot kezelő Magyar Formatervezési
Tanács az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Szellemi
Tulajdon
Nemzeti
Hivatala
társfinanszírozásában, a Flying Objects Design
Studio szakmai partneri együttműködésével. Az
ösztöndíjprogram pénzügyi lebonyolítását 2019-ben
is a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Kft. végzi.
Az ösztöndíjprogram nyitó konzultációjára május 2án, első szakmai konzultációjára pedig május 29-én
kerül sor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
székházában. A bizottsági tagok véleményezték, és
tanácsaikkal,
kérdéseikkel
segítették
az
ösztöndíjasok
munkáját,
valamint
személyes
konzultációs lehetőséget ajánlottak fel számukra. Az
ösztöndíjasok
jelenleg
szakmai
programjuk
megvalósításán dolgoznak.
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Az idei fesztivál fókuszában a Flow mottó jegyében
a design gazdasági szerepe, a vállalkozásfejlesztés
áll. A hazai designszcéna napjainkban minden
korábbinál sokrétűbb és izgalmasabb. A kis- és
középvállalkozók előtt is nyitva álló világpiac, az új
technológiák, a sokasodó kollaborációk, az etikus
szempontok előtérbe kerülése, az új szakterületek
megjelenése, illetve a designra fogékony, nyitott
célközönség olyan egyedülálló ökoszisztémát alkot
2019-ben
Magyarországon,
amely
rendkívül
inspiráló a designerek számára, és a megbízók
számára is garancia a magas színvonalú termékek
és szolgáltatások megszületésére. A folyamatos
változásban lévő, a kihívásokra gyorsan reagálni
képes magyar designpiac egyfajta flow-állapotban
van: szereplőit egyszerre jellemzi a céltudatosság,
az alkotás folyamatának öröme, a dinamikusan
változó
környezethez való
gyors
igazodás
képessége és az állandó megújulás.
A Design Hét Budapest ezt a sokszínűséget kívánja
bemutatni idén, különös figyelmet szentelve az
együttműködéseknek, az új szakterületeknek, a
fiatal tehetségeknek, valamint az interaktív
programoknak. A programsorozat elsődleges célja,
hogy a gazdasági döntéshozók és a hazai
vállalkozások figyelmét ráirányítsa a designban rejlő
lehetőségekre, és rávilágítson arra, hogy az üzleti
folyamatokba és a vállalati kultúrába beépülő design
milyen módokon képes olyan új minőséget és
többletértéket
teremteni,
ami
növeli
a
versenyképességet, és lépéselőnyt biztosít a többi
piaci szereplővel szemben hazai és nemzetközi
téren is.
A rendezvénysorozat keretében évről évre nagyobb
teret kap a kis- és középvállalkozások fejlesztése,
ennek jegyében többek között az alábbi
programokra kerül sor:
– befektetők és design: a 2018-as esemény
továbbfejlesztése;
– az SZTNH aktuális üzenetére, fejlesztési irányára
épülő workshop (pl. szellemi tulajdon védelme);
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– gyártók és tervezők találkozója: fórum, melyen az
érdeklődők megismerhetik egymást, bemutathatják
technológiájukat, alapanyagaikat stb.;
– workshopok szakmai partnerekkel (pl. Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány);
– service design workshop (saját szervezésben);
– B2B-előadások és -workshop: cégvezetők adják
elő esettanulmányokként, hogy az ő vállalkozásukat
hogyan segítette a design (célcsoport: más
vállalkozások képviselői).
A korábbi évekhez hasonlóan idén is sor kerül
díszvendég országok bemutatkozására. 2019-ben a
balti államokat hívtuk meg: Észtország, Lettország
és Litvánia is örömmel vállalta felkérésünket, hogy a
Design Hét Budapest keretén belül bemutatkozzon.
A balti országok több tekintetben is példamutató
tevékenységet folytatnak a design területén, számos
eredményük (pl. a Skype program sikere, vagy a
2018-as London Design Festival „Legjobb design”
díját elnyerő, Arthur Analts által tervezett ’Matter to
Matter’ installáció) nemzetközi szinten is ismert és
elismert.
A balti országok méretük és a volt keleti blokkhoz
kötődő múltjuk okán hasonló szerkezeti, szervezeti
és designszakmai jellegzetességekkel bírnak, mint
Magyarország, ugyanakkor designtudatosságuk
példaértékű lehet, amiből mind a fesztivállátogatók,
mind a szakmabeliek profitálhatnak.
A
díszvendég
országokhoz
kapcsolódó
programok tekintetében partnereink az Észt
Köztársaság, a Lett Köztársaság és a Litván
Köztársaság budapesti nagykövetségei valamint az
észt, lett és litván designszervezetek.

Majcher Barbara irodavezetô
Tel.: 474-55-87
E-mail: barbara.majcher@hipo.gov.hu

Kohut-Jankó Anna projektmenedzser
Tel.: 474-58-59
E-mail: anna.janko@hipo.gov.hu

A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója

MFTI / 2019. III. szám

Nemzetközi kitekintő
Elnökségi ülés és közgyűlés
A vezetőtestület elnökségi ülésére, egyben a
szervezet éves közgyűlésére és a BEDA
alapításának 50. évfordulóján tartott Insight Forum
rendezvényre Brüsszelben került sor május 15–17.
között, melyen Kohut-Jankó Anna mint a BEDA
vezetőségi tagja egyben az MFT képviseletét is
ellátta.
A részletes beszámolót következő hírlevelünkben
olvashatják.
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