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Milyen szolgáltatásokat 
kínálunk az innováció 
menedzsment részeként?
Az innováció gyakorlati megvalósítását innováció menedzsmentnek hívjuk:

1. lépés: Innovációs stratégia kialakítása

2. lépés: Projektgenerálás

3. lépés: K+F minősítés megszerzése

4. lépés: Iparjogvédelmi eljárások lefolytatása 

5. lépés: Projektfinanszírozás megteremtése 

6. lépés: Projektmenedzsment 

7. lépés: Iparjogvédelmi szerződések létrehozása 

8. lépés: Adókedvezmények érvényesítése 

9. lépés: Megtérülés elemzése 

+1. lépés: Innováció menedzsment oktatása
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1. lépés:

innovációs stratégia kialakítása

Alakítsd ki a stratégiát!

Funkciója:  A cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció kialakítása.

Miért szükséges: Az üzleti szempontból is hatékony innovációs tevékenység lebonyolításának az adott cég  

adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési stratégia kialakítása, a fejlesztési stratégiának megfelelő  

fejlesztési elképzelések (projektötletek) azonosítása elengedhetetlen feltétele. Az auditált stratégia előnyt jelent  

a vissza nem térítendő támogatásokra irányuló pályázatokban.

Tartalma: 
•  Átvilágításra és elemzésre kerül a cég kínálata, műszaki-technikai adottságai, humán erőforrásai, partnerei,  

piaci helyzete, konkurenciája.

•  Meghatározásra kerülnek a cég erősségei, gyengeségei, lehetőségei, fenyegetettségei.

•  Felállításra kerül a cég adottságaira és lehetőségeire irányuló fejlesztési és üzleti terve.

•  Azonosításra kerülnek a fejlesztési terv részét képező fejlesztési projektelképzelések.

•  Elkészül a cég MS CEN/TS 16555 szabványnak megfelelő innováció irányítási átvilágítása, valamint annak auditálása.

Stratégia
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2. lépés:

Projektgenerálás

Dolgozd ki versenyképesnek tűnő ötleted!

Funkciója:  Az innovációs projektek üzleti célú hasznosításának előkészítése.

Miért szükséges: Az innovációs projektek tartalmának és felépítésének szabályai vannak, ezért csak azok  

a projektek minősülnek kutatás-fejlesztési vagy innovációs projektnek, amelyek ezek szerint a szabályok szerint  

kerülnek felépítésre és megvalósításra.

Tartalma: 
•  Az innovációs stratégiából kiválasztásra kerül, azaz innovációs/fejlesztési projekt elképzelés/ötlet, melynek  

megvalósítása soron következik.

•  Felállításra kerül az adott projekt megvalósításhoz szükséges részletes kutatás-fejlesztési vagy innovációs  

feladat- és erőforrás-, valamint finanszírozási terv. 

•  Kialakításra kerül a projekt megvalósítás alapdokumentuma, egy lehetséges lebonyolítási forgatókönyv (projektterv). 

Ez tartalmazza a szükséges feladatokat, lebonyolítási ütemtervüket, várható költségeiket.

projektgeneráláS
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3. lépés:

k+F minősítés megszerzése

Minősítsd projekted, szerezd meg a K+F tanúsítványt!

Funkciója:  A hivatalos kutatás-fejlesztési és innovációs minősítés megszerzése.

Miért szükséges: Az érvényes jogi szabályozás szerint csak a hivatalos K+F tanúsítvánnyal rendelkező projektek 

tekinthetők olyan valós kutatás-fejlesztési vagy innovációs projektnek, melyekre adókedvezmények igényelhetők,  

vagy a kedvező finanszírozást biztosító vissza nem térítendő támogatások pályázhatók.

Tartalma: 
•  Hivatalos minősítési kérelem elkészítése, az előzetes létrehozott projektterv alapján.

•  Hivatalos minősítési eljárás lebonyolítása, képviselet az SZTNH előtt.

Minősítés
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4. lépés:

ipArjogvédelmi és szerzői jogi 
eljárások lefolytatása

Biztosítsd a védelmed, tisztázd a jogi helyzeted!

Funkciója:  Az innovációs projekt alapját képező szellemi alkotás és a tervezett hasznosítás jellegének megfelelő 

jogi védelem megszerzése. Jogi tisztaság vizsgálata.

Miért szükséges: A szellemi alkotások csak a célnak megfelelő védelem biztosítása mellett vihetők üzleti hasznosításba.

Tartalma: 
•  Kialakításra kerül a projekt jellegének és a tervezett/lehetséges hasznosítási módjának megfelelő védettséget  

biztosító jogi konstrukció. Kiválasztásra kerül a célnak megfelelő védelmi forma.

•  Lebonyolításra kerül az újdonságtartalom és a jogképesség meghatározásához szükséges kutatás.

•  Elkészítésre kerülnek a hivatalos eljáráshoz szükséges magyar és külföldi jogi beadványok.

•  Lefolytatásra kerülnek a hivatalos eljárások.

jogi védelem
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5. lépés:

Projektfinanszírozás megteremtése

Szerezd meg a kedvezményes pénzügyi forrást!

Funkciója:  A projekt megvalósításához, a hasznosítás előkészítéséhez szükséges, lehetőség szerint kedvezményes 

pénzügyi források biztosítása.

Miért szükséges: A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek átlagosnál nagyobb megvalósítási kockázatuk 

és jobb megtérülésük miatt, a finanszírozás terén egyedi megközelítést igényelnek. Ehhez a pályázati rendszer  

jó támogatásokat biztosít. 

Tartalma: 
•  Megvalósítási tanulmány és/vagy hitelkérelem és/vagy pályázat elkészítése.

•  Finanszírozó felkutatása.

•  Befektetési, hitelfelvételi és/vagy pályázati eljárás lefolytatása.

•  Finanszírozási szerződések megkötése.

ForráSSzerzéS
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6. lépés:

Projektmenedzsment

Szakszerűen és hatékonyan bonyolítsd le a projekted!

Funkciója:  A projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósításának biztosítása.

Miért szükséges: Az innovációs projektek sikerességében, összetettségük miatt, az átlagosnál nagyobb szerepe 

van a célirányos, hatékony és szakszerű lebonyolításnak. A K+F adókedvezmények csak akkor vehetőek igénybe,  

ha a projekt a tanúsításnak megfelelően kerül lebonyolításra.

Tartalma: 
•  A projektirányítás szakmai támogatása.

•  A humán, a műszaki és a pénzügyi erőforrások felhasználásának ellenőrzése.

•  A megvalósítási ütemterv nyomon követése.

•  A projektdokumentáció vezetése.

•  A teljesítések, az elszámolások és a forráslehívások bonyolítása.

•  A hasznosítással összefüggő marketing feladatok bonyolítása.

•  Számviteli nyilvántartással kapcsolatos feladatok támogatása.

kivitelezéS
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7. lépés:

ipArjogvédelmi szerződések létrehozásA

Építsd ki a hasznosítási feltételeket!

Funkciója:  A hasznosításhoz szükséges és megfelelő jogi feltételek kialakítása.

Miért szükséges: Az innováció során létrejövő szellemi termékek üzleti célú hasznosítása a célnak megfelelő 

iparjogvédelmi keretek felállítása és alkalmazása mellett történhet. Ennek eszközei az iparjogvédelmi és szerzői jogi 

tartalmú szerződések. 

Tartalma: 
•  Az üzleti célnak megfelelő jogi konstrukció kialakítása.

•  A jogi konstrukciónak megfelelő szerződések elkészítése.

•  A szerződéses jogviszony megfelelő lajstromokba történő bevezetése.

szerződések
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8. lépés:

adókedvezmények érvényesítése

Vedd igénybe az adókedvezményeket!

Funkciója:  Az adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek ellenőrzése.

Miért szükséges: Az adókedvezmények igénybevétele feltételekhez kötött, ezek teljesítését célszerű ellenőrizni 

a kedvezmények érvényesítése előtt. 

Tartalma: 
•  K+F tanúsítvány rendelkezésre állásának, ennek hiányában a szükséges feltételek teljesülésének ellenőrzése: 

K+F kategóriába besorolható, saját tevékenység körében végezték.

•  Az innovációs projektterv és a projektmenedzsment dokumentáció összevetése.

•  Feladatok bizonylatolásának, valamint a rendelkezésre álló bizonylatok tartalmának ellenőrzése.

•  Számviteli nyilvántartás ellenőrzése.

•  Korrekciós tényezők meghatározása, adóalap korrekció kiszámítása, dokumentálása.

•  Könyvvizsgálói audit lefolytatása.

adókedvezmény
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9. lépés:

a megtérülés elemzése

Elemezd az innovációs projekted pénzügyi hatásait! Korrigálj, ha szükséges!

Funkciója:  Az innovációs projekt gazdasági racionalitásának ellenőrzése.

Miért szükséges: Az innovációs projektek megvalósításának célja az átlagot meghaladó hozzáadott érték  

és jövedelem realizálása. A projekt megvalósítását követően már ismert a fejlesztés teljes volumene, ezért a fejlesztési 

eredményekből származó bevételek elemzése alapján ellenőrizhető a projekt jövedelemtermelése és megtérülése. 

Tartalma: 
•  Fejlesztés számviteli nyilvántartásának ellenőrzése (teljes projekt volumen megállapítása).

•  Fejlesztésből származó bevételek számviteli nyilvántartásának ellenőrzése, kialakítása.

•  Fejlesztésből származó jövedelem meghatározása (önköltség és jövedelem megállapítása).

•  Megtérülési számítások elkészítése, elemzése.

•  A projekt fenntartásával kapcsolatos javaslatok.

értékeléS
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+1. lépés:

innováció menedzsment oktatása

Tanuld meg, hogyan érdemes ezt csinálni!

Funkciója:  Az innováció gyakorlati alkalmazásához szükséges ismeretek megszerzése.

Miért szükséges: Nem szükséges, de előnyös. Az innováció menedzsment tanulható, és a gyakorlatban  

jól alkalmazható. Így szakértő igénybevétele nélkül is folytatható, vagy szakértői segítséggel, a gyakorlatban  

még hatékonyabban alkalmazható. 

Tartalma: 
•  Elméleti oktatás saját módszertannal, a MSZ CEN/TS 16555 szabványra is fókuszálva.

•  Gyakorlati oktatás a projektgenerálás, a K+F tanúsítás és projektmenedzsment területén.

•  Projektek közös bonyolítása a gyakorlati oktatás kiegészítésére.

oktatáS
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Kérdésük és/vagy kérésük esetén, készséggel állunk rendelkezésre!

Elérhetőségeink:

Innovációs és iparjogvédelmi szakértőnk:

Kiss János József
mobil: +36-(30)-977-5932  •  e-mail: kiss.janos.jozsef@glosz.hu

Részletes információk:

Pénzügyi tanácsadás: www.glosz.hu

Innovációs és iparjogvédelmi tanácsadás: www.innovacio-menedzsment.hu

Hitelképesség és hitellehetőségek: www.gloszestarsa.hu

Figyelem! A jelen prezentációban ismertetett innováció menedzsment technológia a Glósz és Társa Kft. saját fejlesztése, 
amely a Glósz és Társa Kft. javára védettség alatt áll. Glósz és Társa Kft. © Copyright 2014. Minden jog fenntartva. 
A prezentáció másolása és sokszorosítása, a leírt eljárások alkalmazása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges. 
Az engedély nélküli felhasználás a szellemi tulajdon bitorlását jelenti, ezért jogi eljárást von maga után!


