MEGHÍVÓ
A Szegedi Tudományegyetem
Tudományos és Innovációs Rektorhelyettese
és
Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatósága
tisztelettel meghívja Önt és kollégáit
a Brüsszeli Magyar Nagykövetség Külgazdasági Irodájával közösen szervezett
„Fókuszban a biotechnológia” címmel megrendezésre kerülő
Belga-Magyar Üzleti Fórum és K+F Workshop-ra
2014. december 11-én, Brüsszelbe, Magyarország Brüsszeli Nagykövetségére
(1180 Brüsszel, Avenue du Vert Chasseur 44.)
E nagyszabású rendezvényen a Szegedi Tudományegyetem társszervezőként vesz részt,
ahol egyetemünk K+F+I potenciáljának bemutatására is sor kerül.
A rendezvényen való részvétel előnyei:
- A belgiumi biotechnológiai szektorban rejlő lehetőségek megismerése
- Kapcsolatépítés és kétoldalú üzletember találkozók
- Széles résztvevői kör: Magyar és belga vezető vállalatok, kutatóközpontok, egyetemek
- Tájékozódás aktuális EU-s és kétoldalú pályázati kiírásokról
- Költségcsökkentő partneri együttműködések feltérképezése
- Ingyenes részvétel a szakmai programokon
A rendezvény jellege és célja:
Az egész napos rendezvény küldetése Magyarország arculatának erősítése Belgiumban,
mint K+F területén sikeres és kiemelkedő potenciállal rendelkező közép-európai ország,
különös tekintettel a biotechnológiai szektorra. A magyar cégek magas hozzáadott értéket
teremtő tevékenységének bemutatása mellett cél a magyarországi egyetemeken, klaszterekben és kutatóközpontokban folytatott kiemelkedő kutatások, eredmények megismertetése
és népszerűsítése.
A délelőtti üzleti fórum keretében magyar biotechnológiai vállalkozások és klaszterek
kapnak lehetőséget a tájékozódásra, valamint sikeres K+F együttműködések kialakítására
elsősorban belga gyógyszeripari cégekkel, bekapcsolódási pontokat keresve beszállítóként a
belgiumi biotechnológiai ipar gyártófolyamataiba. További cél Magyarország népszerűsítése, mint befektetési lokáció belga, vagy belgiumi európai székhellyel rendelkező biotechnológiai cégek számára.
Az üzleti fórumot követő kétoldalú üzletember találkozók kiváló keretet biztosítanak konkrét céges partnerségek megalapozására. Plusz dimenziót jelent az együttműködés kialakításához a tájékozódás EU forrásokról és kétoldalú pályázati lehetőségekről.
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Regisztráció
Köszöntő beszéd - Magyarország Brüsszeli Nagykövetsége
Magyarország, mint vonzó befektetési célpont - erősségek K+F területen
Külgazdasági és Külügyminisztérium/Nemzeti Befektetés Ösztönzési Ügynökség
A magyar biotechnológiai szektor helyzete és potenciálja
Magyar Biotechnológiai Szövetség, Veidner Marcell, elnökségi tag (tbc.)
Befektetési környezet Belgiumban: K+F támogatások
Belga Föderális Pénzügyminisztérium – Befektetés-ösztönzési Osztály, Marc de Mil, szakértő
Vallónia, a gyógyszeripari innováció paradicsoma
BIOWIN– vallon egészségipari klaszter- Frédéric Druck, kommunikációs és nemzetközi
igazgató
Flandria K+F stratégiája és ösztönzői a biotechnológiai szektor számára
FITAGENCY
Kiemelkedő magyar gyógyszergyártó cég biotechnológiai kutatási projektje
RICHTER GEDEON NYRT.
Vallon céges jó gyakorlat: GSK magyarországi sikere
GLAXOSMITHCLINE, Emmanuel Hanon, alelnök (tbc)
K+F céges együttműködési lehetőségek flamand/holland biotechnológiai céggel
GALAPAGOS, Elizabeth Goodwin, befektetői kapcsolatokért felelős igazgató (tbc)
Horizon 2020 – EU pályázati finanszírozás K+F területen
Európai Bizottság , K+F Főigazgatóság, Jose-Lorenzo Valles, igazgató (tbc)
Kérdések és válaszok
Hálózatépítő fogadás és kétoldalú üzleti találkozók
Vallon-Magyar K+F kutatói mobilitási pályázati lehetőség
Nemzeti Innovációs Hivatal
Nemzetközi együttműködés a tudomány és technológia területén Vallóniában
és Brüsszelben
WBI - kutatási és innovációs igazgatóság, Hubert Goffinet, projekt manager
Magyar egyetem bemutatkozása – kiemelkedő kutatási projektek
Szegedi Tudományegyetem
Jó gyakorlat bemutatása Magyar-Vallon kutatói mobilitási együttműködés terén
ULB - Brüsszeli Szabadegyetem , Nemlineáris Fizikai-Kémiai Osztály, Anne De Wit, igazgató(tbc)
Hálózatépítő kávészünet és kétoldalú mobilitási projekteket előkészítő találkozók

Társszervezők és partnerek:
- Magyarország Brüsszeli Nagykövetségének Külgazdasági Irodája, Külgazdasági és
Külügyminisztérium Külgazdasági Államtitkársága Európai Főosztály, Nemzeti Innovációs Hivatal, brüsszeli TéT attasék, HIPA, Magyar Nemzeti Kereskedőház, Magyar Biotechnológiai Szövetség, Szegedi Tudományegyetem, WBI (Vallónia és Brüsszel régió nemzetközi képviseletét ellátó hálózat), AWEX (vallon befektetési ügynökség), Fitagency (flamand
befektetési és kereskedelem-fejlesztési ügynökség), Belgian Federation of Chambers of
Commerce and Industry (belga kamarai szövetség), Biowin (Vallon biotech klaszter),
VIB (Flamand biotech szövetség)
A rendezvény a szakmai programon ingyenes. A kiutazási és szállásköltségek a résztvevőket terhelik.
Regisztrálni az alábbi elérhetőségen lehet, 2014. november 17-ig:
Kapcsolattartó Brüsszelben: Magyarország Brüsszeli Nagykövetsége, Külgazdasági Iroda
E-mail: brussels@hita.hu; telefonszám: +32 (0) 2 343 5044
Kapcsolattartó egyetemünkön: Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság, Sárközi Johanna,
E-mail: sarkozi.johanna@gmf.u-szeged.hu; telefonszám: +36 70 380 7503
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