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„ É PÜL ETE K I NNO VATÍV  FEL ÚJÍTÁ SÁRA  V ONATK OZ Ó KÖZBESZERZÉSEK 

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEI”(PROBIS) 
 

elnevezésű európai uniós kezdeményezés  
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ INNOVÁCIÓT ÖSZTÖNZŐ UNIÓS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL 
 

című szakmai fórumára  
 

 
A kutatási, fejlesztési és innovációs célú hazai és uniós források felhasználásának szakpolitikai koordinációjáért 
felelős Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a polgármestereket, jegyzőket, 
közintézmények fenntartóit és gazdasági szakembereit, főépítészeket és Regionális Fejlesztési Ügynökségek 
szakembereit hívja és várja az „Épü l e t e k  i n n o v a t í v  f e l ú j í t á s á r a  v o n a tk oz ó  közbeszerzések hazai és 
nemzetközi lehetőségei” (PROBIS) elnevezésű európai uniós kezdeményezés Tájékoztató az innovációt ösztönző uniós 
közbeszerzési eljárásokról című szakmai fórumára.  

 
A kezdeményezés az innovatív technológiák, anyagok alkalmazását és a korszerű, rendszerszintű 

megközelítés érvényesítését ösztönzi a közigazgatási szervezetek, önkormányzatok körében az 
energiahatékonysági célú és egyéb fenntarthatósági megoldásokra vonatkozó közbeszerzések során. 
 

A 2016. szeptember 28-án (szerda) 09:00-16:00 óra között tartandó szakmai fórumon a téma hazai és 
nemzetközi szakértői az épületek innovatív megoldásainak, különösen az innovatív épület-rekonstrukcióra 

irányuló közbeszerzési eljárások lehetőségeiről tájékoztatják az érdeklődőket.  
  

Helyszín: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.  
2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

 
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melynek határideje 2016. szeptember 23. (szerda) 9.00 

óra. A regisztrációs felület és a rendezvény tervezett programja az alábbi linken érhető el: 
http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-rendezvenyei/probis-innovacio-celu.  

 
A rendezvény részleteiről az NKFI Hivatal munkatársai készséggel adnak további tájékoztatást az alábbi 

elérhetőségeken: 
Telefon: +36 1 795 9500 
E-mail: nkfihivatal@nkfih.gov.hu 
 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról 
 
A Versenyképességi és Innovációs Keretprogramon (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) belül 

nyertes PROBIS projektben (Épületek Innovatív Megoldásainak Közbeszerzése) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
konzorciumi tagként vesz részt. Az NKFI Hivatal – a hazai kutatásfejlesztési és innovációs források célszerű, hatékony és átlátható 
felhasználásáért felelős intézmény – 2015-ben egységes versenypályázati rendszert alakított ki a K+F+I célú uniós fejlesztési források 
és a hazai Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) forrásainak koordinált, célszerű és értékteremtő 
felhasználására. A 2016-ban továbbfejlesztett pályázati portfólió összehangolt felhívásai a tudományos kutatásokat, a vállalati 
fejlesztéseket és az innovatív ötletek megvalósítását egyaránt ösztönzik. Az NKFI Hivatal az EU-s forrásból finanszírozott 
kutatásfejlesztési és innovációs célú pályázatok – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program (VEKOP) – szakmai megalapozásának és a pályázati koncepciók előkészítésének szakpolitikai 
felelőse. 

http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-rendezvenyei/probis-innovacio-celu
mailto:nkfihivatal@nkfih.gov.hu
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/europai-unios-forrasbol-tamogatott-projektek/palyazati-felhivasok/2015/ginop-233-15/kutatasi-infrastruktura
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/europai-unios-forrasbol-tamogatott-projektek/palyazati-felhivasok/2015/ginop-233-15/kutatasi-infrastruktura

