VI. Tanulási egység: Az innováció
finanszírozása
A hallgatók a többi fejezetben a kutatás-fejlesztéssel elsősorban
szakmai elméleti szempontból ismerkedhettek meg. Ez a fejezet
arra helyezi a hangsúlyt, hogy miképpen válik finanszírozhatóvá
az innováció, milyen források állnak rendelkezésre. A fejezet
ismeretanyagának elsajátításával a hallgató érzékenyebben tud
reagálni potenciális lehetőségekre, tisztábban látja azokat a
folyamatokat, amelyek egy sikeres innovatív vállalkozáshoz
nélkülözhetetlen. A fejezet elolvasása nem teszi képessé a
hallgatót önálló vállalkozás indítására, de segítséget nyújt egy
meglévő ötlet valós körülmények közt történő végiggondolására.

Bevezetés
Az innovációs folyamatokban a finanszírozás nemcsak azért kulcskérdés,
mert e tevékenységek sok pénzt igényelnek, hanem azért is, mert a
finanszírozás módjai olyan szereplők megjelenéséhez vezethetnek, akik a
folyamatok irányát számottevően befolyásolhatják. A fejezet első része
bemutatja az innováció finanszírozásának formáit, az innovatív
vállalkozások különböző életszakaszainak jellemzőit, a kockázati tőke
jellemzőit, típusait és tevékenységét. A második rész a kutatás-fejlesztés,
innováció támogatására hivatott, közfinanszírozású forrásokat – kiemelten
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot, valamint az Országos
Tudományos Alapprogramokat –, valamint azok felhasználási, eljárási
szabályait ismerteti.
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