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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-217 

Projekt cím CIFIDE 

Intézményi együttműködés kutatási tevékenységekben szakemberek 

számára, a számítógépes intelligencia képzésére és használatára a 

vállalatok pénzügyi döntéseinek megalapozásához 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló 

együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti 

együttműködés)  

Beruházási 

prioritás 

11/b –A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása (Intézmények közötti 

együttműködés) 

Megvalósítási 

időszak 
20 hónap (2018. december 1 – 2020. július 1.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a határ menti térség gazdasági fejlődésének növelése 

a Nagyváradi Egyetem és a Debreceni Egyetem közötti intézményi 

együttműködés megerősítésével, a vállalat pénzügyi managementben 

alkalmazott számítástechnikai intelligencia területén.   

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Nagyváradi Egyetem – Gazdaságtudományi Kar – Pénzügyi osztály – 

Könyvelés (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

Debreceni Egyetem – Gazdaságtudományi Kar (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
€ 217.867,00, amelyből € 185.186,95 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU 217 projekt célja, hogy megerősítse az intézményi 

együttműködést a számítástechnikai intelligencia kutatás területén a 

vállalati pénzügyek területén, növelve a számítástechnikai módszereket 

használó vállalatok számát a pénzügyi menedzsment döntéseinek 

meghozatalához. 

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak:  
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 szükségletértékelés megvalósítása, a régióban működő KKV-k 

jogi, társadalmi és gazdasági feltételeinek meghatározása és a 

szolgáltatásnyújtás akadályai (jelentés)  

 a pénzügyi területen alkalmazható számítástechnikai 

intelligencia tanfolyamok szervezése az Egyetem alkalmazottai 

és szakemberek számára 

 a pénzügyi modellezési döntéshozatali folyamathoz szükséges 

szoftver beszerzése  

 algoritmusok fejlesztése és tesztelése vásárolt szoftver 

segítségével  

 eszközbeszerzés 

 tapasztalatcsere a számítástechnikai intelligencia -algoritmusok 

oktatása és fejlesztése céljából szervezett értekezletek 

keretében a pénzügyi menedzsment területén   

 két kétoldalú rendezvény megszervezése 50 résztvevővel, 

úgynevezett „román-magyar határokon átnyúló 

számítástechnikai intelligencia napok”   

 egy Útmutató elkészítése a számítási intelligencia alkalmazására 

a vállalatok pénzügyi menedzsmentjében  

 a szakértők egy speciális magjának létrehozása, amely később 

terjesztheti a területen szerzett ismereteket a hallgatók és a 

vállalatok között, és tanácsokat adhat a speciális szoftverek 

használatához  

 ismeretek átadása döntéshozóknak, kkv-knak és legalább öt 

másik, a gazdaságfejlesztésben és kkv-tevékenységekben részt 

vevő intézménynek tanfolyamokon és rendezvényeken keresztül  

 

 A Program teljesítménymutatója a „11/b1 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények 

száma”  A ROHU – 217 projekt hozzájárul ehhez a mutatóhoz (2) azáltal,  

romániai és magyarországi intézményt is elér, és személyzetét közösen 

képzi a számítástechnikai pénzügyi döntéshozatali folyamat területén. 

 

  

A projekt három fő irányra összpontosít: szakemberek képzése a 

számítástechnikai intelligencia területén, szoftver és technológia 
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beszerzése számítástechnikai intelligencia teszteléshez, illetve a 

vállalatok pénzügyi döntéshozatalához szükséges különféle számítási 

intelligencia technikák tesztelése.  

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei:  

 

 2 intézmény, mely a határ menti kezdeményezésekben 

közvetlenül részt vesz 

 1 szükségletértékelés- jelentés megvalósítása, a régióban 

működő KKV-k jogi, társadalmi és gazdasági feltételeinek és a 

szolgáltatásnyújtás akadályainak meghatározására  

 5 Számítógépes Információs képzés  pénzügyi 

alkalmazásokkal 

 1 szoftvercsomag beszerzése a pénzügyi döntések 

elemzésére  

 1 algoritmus létrehozása és tesztelése a pénzügyi adatok 

elemzésére és döntéshozatalra   

  két tapasztalatcsere szervezése 15 résztvevővel  

 két kétoldalú rendezvény megszervezése 50 résztvevővel, 

úgynevezett „román-magyar határokon átnyúló 

számítástechnikai intelligencia napok”   

 1 Útmutató elkészítése a számítási intelligencia alkalmazására 

 

 

 


