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BASF Innovation Hub 2022” – egyedi lehetőség fiatal innovátoroknak és startup 
vállalkozásoknak  

 
 
  
 
A BASF Innovation Hub 2022 egyedülálló lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy 
bemutassák startup vagy innovatív ötleteiket, és hogy befektetési lehetőséghez 
jussanak az ötlet továbbfejlesztéséhez. 
 
A Magyarország-Ausztria közös csoportjában legjobbnak minősített innováció vagy startup 
ötlet egy kezdeti bruttó 2500 euró összegű támogatás kedvezményezettje lesz, továbbá az 
ötletgazdának esélye nyílik arra, hogy további bruttó 5000 eurós támogatásban részesüljön a 
nemzetközi verseny nyerteseként és bemutatkozzon a BASF-nek. 
 
A BASF Innovation Hub 2022 verseny két fő szakaszból áll: 

• BASF Innovation Hub 2022 helyi rendezvények: a rendezvénysorozat első része. A 
jelentkezési szakasz után a legjobb öt Magyarországról és Ausztriából nevező csapat 
lehetőséget kap arra, hogy bemutassa ötletét a zsűri előtt, amely országcsoport 
szinten határozza meg a nyertest. A helyi rendezvények nyertesei automatikusan 
kvalifikálják magukat és részt vesznek a BASF Innovation Hub 2022 döntőjén.  

• BASF Innovation Hub 2022 döntő: a sorozat második része. Egyedülálló lehetőség 
a nyerteseknek, hogy szélesebb közönség előtt mutassák be innovációs és startup 
ötleteiket, és potenciálisan további befektetéseket biztosítsanak maguknak ötletük 
továbbfejlesztéséhez. 

 
Részvevő országok: Ausztria és Magyarország (közös helyi rendezvény), Bosznia-
Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Szlovénia (közös helyi rendezvény), Bulgária, 
Görögország, Csehország és Szlovákia (közös helyi rendezvény) és Románia. 
 
 
Az idei év témája a megújuló energiaforrásokat helyezi a középpontba: ezek olyan tiszta 
technológiák és innovációk, amelyek célja a zöld energiára való átállás megkönnyítése és az 
energiarendszerek szén-dioxid-mentessé tétele. 

  
A BASF Innovation Hub 2022 témái az alábbiakat ölelik fel: 
  

• Tiszta energia (példák: a folyamat- és energiahatékonyság növelését célzó digitális 
megoldások, megoldások a megújuló energiák (hő-, nap- és szélenergia) 
részarányának növelésére az energiaellátásban, hőenergia- és szigetelési 
megoldások, a fűtés, hűtés és szellőztetés optimalizálása, az energiarendszerek szén-
dioxid-mentessé tétele és a nulla kibocsátású technológiák előmozdítása) 

• Intelligens közlekedés (példák: lítium-ion akkumulátorok anyagai, 
bioüzemanyagok/adalékanyagok, üzemanyagcellák anyagai, környezetbarát, de 
ellenálló anyagok EQ burkolathoz) 

• Termelőtől a fogyasztóig (példák: precíziós kezelési technológiák, digitális 
gazdálkodási-tanácsadási szolgáltatások, digitális mezőgazdasági megoldások, 
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fenntarthatóbb élelmiszerrendszerekhez hozzájáruló megoldások, szelektív 
növényvédő szerek, biológiai növényvédelem). 

 
A pályázatokat 2022. szeptember 16-ig lehet benyújtani, a záró rendezvényre pedig 
novemberben fog sor kerülni. Az egyes régiókban a helyi zsűri fogja kiválasztani azt az öt 
legjobb versenyzőt, aki utána bemutathatja innovatív ötletét. Az ötből egy projekt pedig részt 
vehet majd a BASF Innovation Hub 2022 döntőjében. 
 
 
A projektről és az időtervről további információk a join-innovationhub.com weboldalunkon 
találhatóak, a tavalyi eseményt pedig a rendezvény hivatalos YouTube csatornáján lehet 
megtekinteni. 
 
 
 

 
 
 
 
A BASF-ről 

Mi a BASF-ben kémiát alkotunk a fenntartható jövőért. A gazdasági sikert környezetvédelemmel és társadalmi 

felelősségvállalással ötvözzük. A BASF Csoport nagyjából 111 ezer munkatársa szinte minden iparágazatban és 

a világ szinte minden országában hozzájárul ügyfeleink sikeréhez. Portfóliónk hat szegmensbe sorolható: Chemi-

cals (Vegyi anyagok), Materials (Anyagok), Industrial Solutions (Ipari megoldások), Surface Technologies (Felületi 

technológiák), Nutrition & Care (Élelmezés és gondozás) és Agricultural Solutions (Mezőgazdasági megoldások). 

A BASF 2021-ben 78,6 milliárd euró árbevételt ért el. A BASF részvényeivel a frankfurti értéktőzsdén (BAS) és 

amerikai letéti jegyként az Amerikai Egyesült Államokban (BASFY) kereskednek. További információk a honlapun-

kon találhatók: www.basf.com. 

 

https://www.join-innovationhub.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHOZFgyC9HnOUDIeUL-fPkA?app=desktop
http://www.basf.com/

