SAJTÓKÖZLEMÉNY
Közép-Európa legnagyobb innovációs vállalkozói
központja nyitotta meg kapuit a budai Millenárison
A Millenárison kialakított Startup Campus Budapest nemcsak Magyarország, hanem a középeurópai régió legnagyobb innovációs vállalkozói központja – hangsúlyozta Varga Mihály az új
intézmény ünnepélyes átadóján. A kormány azért döntött a beruházás megvalósítása mellett,
mert az innovatív, új és fejlődőképes vállalkozásokra szüksége van a magyar gazdaságnak
ahhoz, hogy fenn tudjuk tartani jelenlegi, magas ütemű növekedésünket – tette hozzá a
pénzügyminiszter.
A budai intézmény megnyitóján a pénzügyminiszter mellett részt vett Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter, György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, valamint a Startup Campusnak helyt adó II. kerület
polgármestere, Láng Zsolt. Varga Mihály elmondta: az új központ feladata, hogy startup-cégeknek
munkateret biztosítson, ugyanakkor több eszközzel is támogassa az új vállalkozások indulását és
megerősödését. Mint fogalmazott: mivel a legtöbb magyar vállalkozásnak már a kezdetektől
nemzetközi térben kell gondolkodnia, azt várjuk, hogy a Campus a külpiaci lehetőségek
elérésében is segítséget nyújt majd ehhez. Magyarország földrajzi és gazdasági adottságainak
köszönhetően ez a centrum igen jó érkezési pontja lehet a régiót célzó külföldi vállalkozásoknak
és befektetőknek is – tette hozzá.
Gulyás Gergely elmondta, a kormány egyedül nem hozhatja létre a jövőt, de hozzáteszi a magáét
az országot alkotó közösségek erőfeszítéseihez. Lehetőségeket nyit meg, támogatásokat ad,
stabil környezetet biztosít, amelyek mind-mind elengedhetetlen feltételei a sikernek –
fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Startup Campus sokkal járul hozzá a vállalkozásbarát környezet megteremtéséhez, a magyar
startup világ kiépítéséhez – amint mondani szokás – az innovációs ökoszisztéma felépítéséhez. Az
MSC-nek egy találkozási pontnak kell lennie, ahol mindenki megtalálhatja azt, amire szüksége van,
ahol mindenki partnerekre lelhet, s ahol megkezdődhet az a közös munka, amely közös sikert hoz
– tette hozzá Gulyás Gergely.
György László kifejtette, a kormány számos eszközzel kívánja elérni, hogy a magyar gazdaságot
egyre inkább magas hozzáadott érték jellemezze. Ehhez – mint mondta – szükség van arra, hogy
a vállalkozásokat támogató környezet és kultúra, valamint elegendő forrás is rendelkezésre álljon.
Láng Zsolt az elődök által teremtett értékek megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet -utalva Ganz Ábrahám máig ható munkásságára.
Glázer Tamás a Millenáris Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a közel két hónapja tartó
próbaüzem alatt tapasztaltakat összegezve elmondható, hogy a kereslet nagy, és a Campus piaci
bevezetése sikeresen zajlik.
Varga Mihály és Gyulyás Gergely, a budai kerületek országgyűlési képviselőjeként arra is felhívták
a figyelmet, hogy a Millenáris átalakulása és megújulása a környéken élők számára is fontos
előrelépés. A bel-budaivárosrészben számos fejlesztés indult el az elmúlt időszakban, ezek
mindegyike a lakók számára teremt élhetőbb és rendezettebb környezetet.

