Félmilliárdos fejlesztés indul egyetemünkön
Sikeresen lezajlott az ?Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program?
céljára kiírt TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010-es program keretében elnyert ?Modern szolgáltató
és Kutató Egyetem továbbfejlesztése Kaposváron? címû projekt projektnyitó rendezvénye.

TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010

A 2011.05.01 - 2012.12.31. közötti idõszakban kerül sor a csaknem félmilliárd forintos
beruházásra, melynek keretében három fõ területet érintõ fejlesztések valósulnak meg:
1. 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Kaposvári Egyetem Laborépület.
2. 7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 10. Kaposvári Egyetem stúdiókialakítás.
3. 7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40. Lovarda - Kaposvári Egyetem alstúdió kialakítása
és felújítása.
A beruházási program rövidtávú célja, hogy az Egyetem kutatói, illetve üzleti célú
szolgáltatói-, valamint képzési-, és közösségi célú szolgáltatói infrastruktúráját a
jelenleginél magasabb szintre fejlessze. Ennek keretében cél az Agrár- és
Élelmiszertudományi Tudásközpont laborszolgáltatásainak továbbfejlesztése. További
cél a Digitális Kompetencia Központhoz kapcsolódóan egy Központi stúdió és egy alstúdió
létrehozása, annak érdekében, hogy a digitális médiával kapcsolatos gyakorlati
képzéseknek és kapcsolódó kutatásoknak létrejöhessen egy a jelenleginél komplexebb,
multifunkcionális infrastruktúrája.

A program hosszútávú célja, hogy a Kaposvári Egyetem szerepét megnöveljük és
pozícionáljuk a magyarországi K+F+I szektorban, továbbá olyan projektek létrejöttét
ösztönözzük, amelyek az Egyetem kutatóhelyei, illetve intézményei együttmûködésében valósuln
meg. A tervezett beruházások révén létrejövõ tudáspotenciál segítségével a Kaposvári

Egyetem a jelenleg strukturális problémákkal küszködõ Agrár- és Élelmiszeriparnak kíván
K+F+I+O támogatást nyújtani.
Összességében olyan infrastrukturális fejlesztésekrõl van szó, amelyek a kutatást, a
fejlesztést, az innovációt és az oktatás területeit együttesen szolgálják és amelyek a
?legjobb elérhetõ technológiák" (BAT) alkalmazásával valósulnak meg. A fejlesztés
hozzájárul több tudományterület együttmûködésében és nemzetközi kutatói csoportokban
megvalósuló kutatások, képzések infrastrukturális hátterének javításához. A fejlesztések
nemzetgazdaságilag stratégiai fontosságúnak tekinthetõ ágazatok K+F+I igényeit
valósítják meg.
A projekt elemei:

I. Az Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont labor-infrastruktúrájának a
fejlesztése
II. A Digitális Kompetencia Központhoz kapcsolódó audiovizuális stúdióhálózat (központi stúdió,
alstúdió) kialakítása
III. Info-kommunikációs technológiai fejlesztések, IKT alapinfrastruktúra fejlesztése
IV. Fizikai akadálymentesítés. A fentiekhez kapcsolódóan a szükséges fizikai
akadálymentesítés.
V. Tájékoztatás Infrastruktúra fejlesztése, felújítás, bõvítés komplex képzési és
kutatási terek kialakításához.
> A projekt hivatalos honlapja

