ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE

ENIN Környezetipari Klaszter
Az ENIN Környezetipari Klasztert az ÉSZAK-M AGY ARORSZÁGI GYÁRIP AROSOK SZÖVETSÉGE (ÉGYSZ) hívta
életre 2007-ben a térség környezetipari fejlesztéseinek megalapozására és előmozdítására.
Az ENIN Környezetipari Klaszter célja, hogy hálózatalapú együttműködés keretében:

•
•
•
•
•
•
•

összefogja a környezetipar működésében érintett piaci szereplőket, vállalatokat,
elősegítse a magasabb szintű kooperációt,
segítse az új és a meglévő technológiák fejlesztését és továbbfejlesztését,
különösen az innovatív környezeti technológiák kialakítását,
egyeztetett célokat tűzzön ki és valósítson meg az érintett szektorban működő vállalatok összehangolt tevékenysége által,
biztosítsa a végzett tevékenységek versenyképességét, hatékonyságát,
komplex szolgáltatások nyújtása által elősegítse az EU támogatások elnyerését

Fókusz pontok
A klaszter mag vállalatok (AVE Miskolc Kft., CIRKONT Csoport, MENTO Csoport, KISS Cégcsoport, MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.) döntően a
hulladékgazdálkodás – környezetvédelmi szolgáltatás – hőenergia előállítás területén működnek, így a klaszter életrehívásakor tevékenysége
fókuszában ezen területek álltak. A menedzsment munka megkezdését követően ezen szakmai fókusz a környezetipar egyéb területeivel bővült.
A Klaszter tagság révén képviselt kompetenciák
Tagságunk több évtizedes szakmai tapasztalatal rendelkezik az alábbi területeken: hulladék-gazdálkodás, környezetvédelmi szolgáltatások, távhő
szolgáltatás, vegyipar, erdőgazdálkodás, üzletviteli tanácsadás, ingatlan kezelés és fejlesztés, befektetés szervezés, K+F+I, technológia transzfer,
stb.
Klaszter stratégia
Kollektív víziónk egy Kelet-Közép-Európai Környezetipari Mintatérség kialakítása 2015-re.
Ezen mintatérség főbb ismérvei:
•
példaértékűen magas szintű üzleti kooperáció jellemzi
•
a környezetipari kapacitások és kompetenciák
koncentráltan vannak jelen
•
kiemelkedő az innovációs és technológiafejlesztési
tevékenység
•
Kelet-Közép-Európán belül a környezetipar számára
legkedvezőbb területfejlesztési és gazdaságfejlesztési
környezet áll rendelkezésre
A mintatérség várható, Magyarországon túli területi kihatása:
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Csehország, Lengyelország,
Bulgária.

A klaszter összesített mutatói:
Mutató megnevezése

Értéke 2007-ben

Összesített nettó árbevétel

287 841 265 846 Ft

Összesített export árbevétel

220 999 240 800 Ft

Mérlegfőösszeg

421 322 723 000 Ft

Saját tőke

141 936 223 000 Ft

Tárgyi eszköz

233 173 207 358 Ft

Foglalkoztatás
5 780 fő
Elérendő célkitűzéseink :
•
Legmagasabb
szintű
hazai
üzleti
kooperáció
PhD fokozattal rendelkező alkalmazottak száma
55 fő
megvalósulása a környezeti ipar területén
•
Tagvállalati kapacitások és kompetenciák folyamatos
növekedése, fejlődése (egyre dinamikusabb közös
innovációs és technológiafejlesztési tevékenység)
•
Kelet-Közép-Európán belül a környezetipar számára legkedvezőbb területfejlesztési és gazdaságfejlesztési környezet megvalósítása
Az ENIN Környezetipari Klaszter Kft. - a klaszter menedzsment szervezete
A társaság alapítói:
•
AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
•
CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt.
•
ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.
•
Észak-Magyarországi Gyáriparosok Kft.
•
MENTO Környezetkultúra Kft.
•
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Az ENIN Környezetipari Klaszter 2008 évben elnyerte a Pólus
Akkreditációs Testület és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
„akkreditált innovációs klaszter” címét.
Cím: 3530 Miskolc, Görgey A. u. 5.
E-mail: egysz@chello
Tel.: (46) 341 119
Fax: (46) 411 659
Web: www.enin.hu

