Központi állami innovációs szolgáltatások
1)	Integrált, ügyfélorientált informatikai bázisú nemzeti innovációs szolgáltató rendszer kiépítése figyelemmel a nemzetközi jó gyakorlatokra. 
2)	Központi KFI információs elemző és szolgáltató adatbázis működtetése (ami KFI Obszervatóriumként már elkezdte működését a Nemzeti Innovációs Hivatalban).
3)	Mentorrendszerű innovációs szolgáltatások erősítése.
4)	A közszféra KFI keresletének közvetítése a tudásbázisok (A pillér) felé
5)	KFI-szolgáltatások minőségének biztosítása (pl. akkreditáció, képzés).
Hagyományos innovációs kooperációk
1)	A mainál hatékonyabban működő K+F célú együttműködések (pl. technológiai klaszterek) létrehozásának, működésének elősegítése.
2)	Tudományos és technológiai transzferszervezetek és irodák működésének ösztönzése.
3)	Konzorciális pályázati, szektorközi (tudomány és ipar) és vállalati együttműködések ösztönzése hazai és nemzetközi szinten egyaránt.24
Decentralizált innovációs szolgáltatások
1)	Regionális adottságok kihasználása, helyi speciális igényeknek való jobb megfelelés.
2)	Integrált, egyablakos, régiónként egy innovációs szolgáltató bázis kiépítése.
3)	Szellemi tulajdonvédelmi információs pontok felállítása
4)	Vállalkozások számára tömegesen és gyorsan elérhető szolgáltatások nyújtása (pl. a nemzetközi gyakorlatban elterjedt innovációs voucher, hazai példája, az Innocsekk mintájára)25.
5)	Regionális információs bázisok megerősítése és a nemzeti centralizált rendszerrel való kompatibilitás biztosítása.

Nyílt, prekompetitív és társadalmi innovációs együttműködések felkarolása
1)	Felhasználók, társadalmi szereplők bevonása az innovációs fejlesztési folyamatokba (open innovation).
2)	Platform jellegű vállalati és szektorközi kooperáció erősítése.
3)	Szociális innovációs lehetőségek feltárása és felkarolása
4)	Keresleti oldalt erősítő prekompetitív eszközök (pl. gazdasági hasznosítást megelőző beszerzés, pre-commercial procurement (PCP), amely egy szűk körben, előnyben részesíti az állami kiírásoknál az innovatív KKV-kat)26.
5)	Új, web-alapú társadalmi innovációs megoldások elterjedésének ösztönzése (crowd-funding és crowd-sourcing).
EU és nemzetközi pályázatokon és kezdeményezésekben való hatékony részvétel
1)	Magyar érdekek képviselete az EU KFI szervezeteiben, kezdeményezéseiben és fórumain (pl. nemzeti kontakt pontok, national contact points, NPCs).
1)	EIT KIC-ben - lehetőleg témavezetőként - való magyar részvétel segítése. Az erős hazai KFI-területeken az Európai Innovációs Partnerségi (EIP), ill. a Közös Program Kezdeményezésekben (JPI) való részvétel felkarolása, ösztönzése.
3)	Az EU programok és kezdeményezések hatékonyabb elérésének biztosítása (brüsszeli KFI képviselet, hazai rásegítő programok, nemzeti kiegészítő támogatások, partnerkeresés segítése).
4)	Kiemelt relációkban a kétoldalú TéT és ipari K+F együttműködések fókuszált elősegítése, a TéT attaséi hálózat továbbfejlesztése és bővítése stratégiailag fontos területeken.
5)	Makroregionális együttműködések K+F elemeinek erősítése.
6)	Forráskoordináció a KFI-források hatékony, szinergikus felhasználására a 2014-2020-as tervezési ciklusban.
7)	Az Enterprise Europe Network magyarországi folyamatainak jobb becsatornázása a stratégiába.

