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MIÉRT kell erről beszélni?





15,5%

2,5X

6,7X

… a digitális gazdaság súlya a globális 
gazdaságban

… gyorsabban növekszik a digitális gazdaság, 
mint a teljes globális gazdaság

… a digitális befektetések megtérülési 
mutatója a nem digitális befektetésekéhez 
viszonyítva



1,5M

2,6

5

addicionális új munkahely a digitális 
gazdaságban az EU-ban

új digitális munkahely jut minden megszűnt 
hagyományos munkahelyre

új munkahely jut a hagyományos 
iparágakban minden egyes high-tech
iparban létrehozott munkahelyre



75%

25%

Az internet által létrehozott új érték

Hagyományos iparágak

IKT szektor





A digitális gazdaság és társadalom 
fejlettségét mérő európai mutató



Hálózati összekapcsoltság (Vezetékes széles sáv, 
mobil széles sáv és árak)

Humán tőke (Internethasználat, alapszintű és
fejlett digitális készségek)

Internetes szolgáltatások használata (Az online 
tartalmak, kommunikáció és az elektronikus 
tranzakciók igénybevétele)

A digitális technológiák integráltsága 
digitális fejlettsége és e-kereskedelem)

Digitális közszolgáltatások (e-kormányzat és e-
egészségügy)
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DESI 2018  - országjelentés, 
Magyarország (helyezés/28)

23 22

18 18

21 18

12 12

25 24

27 28

2018 2017
Összesített helyezés

1. Hálózati összekapcsoltság

2. Humán tőke

3. Internetes szolgáltatások használata 

4. A digitális technológiák integráltsága 

5. Digitális közszolgáltatások 



Előzmények Nyíregyházán

• Szélessávú infrastruktúra kiépítése minden 
háztartás számára

• Digitális közösség és gazdaság fejlesztése: 
az elektronikus szolgáltatások 
igénybevételét támogató intézményi 
infrastruktúrafejlesztés

• Digitális készségek növelése: speciális 
pedagógiai programok, szükséges 
eszközök beszerzése hátrányos helyzetű 
tanulók digitális kompetenciáinak 
fejlesztése érdekében

• Elektronikus ügyintézés kiterjesztése: az 
online közszolgáltatások számának 
növelése

Digitális 
Magyarország 
Nyíregyháza 
alprogram  -

1,7 Md Ft





A digitális 
gazdaság 

megértése

Digitális 
munkahelyek

Digitális 
tehetségek

Irányítás – a 
városok szerepe

TechTown
témák



MIT tanultunk?











DIGITÁLIS
ÖKOSZISZTÉMA



Tudatosítás
Tehetségek megtartása, 

vonzása, fejlesztése

Digitális / STEM 
készségek és ismeretek 

fejlesztése

Hálózatok, digitális 
ökoszisztéma

Nyíregyháza 
TechTown IAT



INTEGRÁLT AKCIÓTERV

TOP 
Foglalkoztatás

i paktum

TOP CLLD
TOP 

Barnamezős
városrehab

GINOP GINOP

EFOP



Technológiai és 
Innovációs Központ, 

Nyíregyháza



MIÉRT
hasznos?

MI KELL
a sikerhez?



Tudás transzfer, 
inspiráció

Külső kényszer

Image

Döntéshozói 
elkötelezettség

A tudás beépítése

Helyi partnerség



2019. január 10-11.

város, kultúra, gazdaság

Veszprém

www.urban21.eu



Köszönöm!


