
Projekt összefoglaló: 
 

INNO4SPORTS – Sport a növekedésért – az egészséges és élettel teli 

közösségekért 
 

2018. június 1-jén indult az INTERREG Europe Program 

keretében az INNO4SPORTS c. projekt, melyben hazai 

részről a Debreceni Egyetem, Sporttudományi 

Koordinációs Intézete és az MSE Magyar Sport- és 

Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. vesz részt, további 6 nemeztközi 

partnerrel együttműködve. 

 

A projekt fő célja, hogy a sport, a sporthoz kapcsolódó innováció, a sport területén 

működő cégek hozzájáruljanak a regionális gazdasági növekedéshez. Az EU felismerte, 

hogy a sport ökoszisztémákban jelentős potenciál van, hogy az innováció és a növekedés 

mozgatórugói lehetnek, melyek más szektorokban is pozitív hatásokat generálnak, holott, 

regionális szinten kevéssé reprezentáltak, többnyire a regionális fejlesztési programokba 

nem épülnek bele. 

 

Az INNO4SPORTS projektben az 5 európai régió közös célja, hogy a fejlesztési programok 

teljesítményét és hatékonyságát javítsa, hogy a sportklaszterek kialakulási folyamatát 

támogassa, a különböző szereplők, mint az kormányzat/önkormányzat, a kutatói-

egyetemi közösségek, a gazdasági szereplők és a civil szervezetek együttműködése által 

(quadruple helix), és támogassa az innovatív sport értékláncokat. Ennek 

megvalósításához az egyes régiókban az alábbi 4 tematikus témára koncentrál a projekt: 

a piac elérési lehetőségének megteremtése, a szektorok közötti együttműködési 

lehetőségek feltárása, a regionális fejlesztési programokkal való összehangolás fejlesztése 

és kapcsolat létrehozása a fogyasztói igények és a társadalmi trendek között. 

 

A projekt sikeres végrehajtásához az EPSI (European Platform for Sport Innovation – 

Európai Platform a Sportinnovációért) szervezete is hozzájárul, aki tanácsadó 

partnerként vesz részt – melynek az MSE Közhasznú Nonporfit Kft. is tagja –, aki projekt 

eredményeinek a disszeminációjáért felel, nem csupán nemzeti vagy regionális szinten, 

hanem az EU politikai döntéshozói számára is láthatóvá teszi, hogy a jövőben több 

hasonló projekt is megvalósulhasson. 

 

A projektről, az eredményekről, eseményekről az alábbi linken elérhetőek további 

információk: https://www.interregeurope.eu/inno4sports/ 

 

Kapcsolat: 

Debreceni Egyetem, Sporttudományi Koordinációs Intézet 

https://www.interregeurope.eu/inno4sports/


Dr. Balogh László 

 

MSE Közhasznú Nonprofit Kft. 

Dékán Tamás 

 

PARTNEREK: 

 

 
 

1. Sports and Technology Foundation – Eindhoven, Hollandia – vezető partner 

2. IBV. Association Institute of Biomechanics – Valencia, Spanyolország 

3. IVACE, Valencian Institute of Business Competitiveness – Valencia, 

Spanyolország 

4. MSE Közhasznú Nonprofit Kft. – Debrecen, Magyarország 

5. Debreceni Egyetem, Sporttudományi és Koordinációs Intézet – Debrecen, 

Magyarország 

6. Regional Council of Lapland – Rovaniemi, Finnország 

7. Verde Foundation for Innovative Sports Surfaces – Lodz, Lengyelország 

8. European Platform for Sport Innovation – Brüsszel, Belgium 

 


