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I. Az Ügynökség hírei
1. „2009. évi Dél-alföldi Innovatív
HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS!!!

Ötlet

Díj”

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy a „2009. évi Dél-alföldi Innovatív Ötlet Díj”
elnyerésére kiírt Pályázati Felhívásban a pályázatok benyújtására megadott határidőt – a
BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Társaság Kft. és a Dél-alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Khe.– 2009. november 16-ról 2009.
december 15-re hosszabbítja meg.
Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Pályázati dokumentumok

2. Open Days 2009
2009. október első hetében került megrendezésre a ”EUROPEAN WEEK OF REGIONS
AND CITIES GLOBAL CHALLENGES, EUROPEAN RESPONSES - OPEN DAYS” című
konferenciasorozat Brüsszelben. A rendezvényen Ügynökségünk is képviseltette magát.
A rendezvényről készült beszámoló

3. Környezettudatosság
Az Ügynökség 2009 őszén indult el a környezettudatos munkavégzés útján. Ennek
szellemében vezettük be irodánkban a szelektív hulladékgyűjtést, az újrahasznosított papír
használatát és mostantól tudatosan kezeljük elektronikai cikkeinket. Úgy gondoljuk, hogy
kezdeményezéseinkben akkor találhatunk követőkre, ha kihasználjuk a lehetséges
kommunikációs csatornákat a környezettudatos munkavégzés népszerűsítésére. Ezen túl
minden hírlevelünkben a már sikerrel alkalmazott „zöld tippekkel” segítjük partnereinket az
energiatudatos munkakörnyezet kialakításában. Reméljük tanácsainkat hasznosítani tudják
a mindennapokban és kezdeményezésünk sok lelkes követőre talál!
2009 Szegeden az ENERGIA éve, az első tippek ezért az energia csökkentésének
egyszerű módjáról szólnak:

Kapcsolja ki a monitorját és minden más elektronika cikkét, ha már nem
használja! A stand by állapot megszüntetésével is rengeteg energiát spórolhat.

Húzza ki a konnektorba dugott háztartási felszerelésekre illetve mobiltelefon
töltőket használat után!. Ezt a műveletet egyszerűbb elvégezni, ha kapcsolóval
ellátott hosszabbítót vásárol.

II. Kiemelt régiós rendezvények
A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. honlapján egy folyamatosan frissülő
eseménynaptárt működtet, amelyben a közelgő belföldi illetve külföldi rendezvényekről
informálódhat. Alábbiakban az aktuális eseményekről olvashat.

1. IX. Nemzetközi Közlekedési Konferencia
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában működő Enterprise Europe
Network - Szeged valamint a Dél-alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával 2009. november 19-20-án, immár tizenegyedik
alkalommal szervez Szegeden Nemzetközi Közlekedési Konferenciát, "Regionalizmus és
közösségi közlekedés" címmel.
Bővebben

2. Energiagazdálkodási konferencia
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Csongrád Megyei Szervezete. 2009.
november 26-27-én rendezi meg a SZENERG 2009 című energiagazdálkodási konferenciát.
A konferencia célja a legkorszerűbb energetikai ismeretek közreadása, különös tekintettel a
környezet- és energiatudatossággal, energiahatékonysággal, továbbá megújuló energia
hasznosítással összefüggő információkra. A konferencia ingyenes.
Bővebben

3. Magyar-román üzleti fórum
Új befektetési és üzleti lehetőségek feltárása érdekében szervez üzleti fórumot az ITD
Hungary az MKIK Magyar-Román Tagozatával karöltve 2009. november 19-én
Békéscsabán.
Program
Jelentkezési lap

III. Regionális innovációs hírek
1. Tudáskabinet indult a Dél-Alföldön
A dél-alföldi régió tudásbázisának összehangolása, az itt képződő tudásnak a gazdaság
szolgálatába állítása a célja a DR. Tudás Kabinetnek. A régió valamennyi felsőoktatási
intézményét, kutatóintézetét és kamaráját magába tömöríteni kívánó kezdeményezés a
tervek szerint 40 ezer hallgató és több ezer kutató gyűjtőhelyévé válhat a jövőben.
Bővebben

2. Sikeres a pólusprogram
Elismerően szólnak az Európai Bizottság illetékesei a magyarországi pólusprogramról, és
„best practice”-ként emlegetik. Csaknem két éve annak, hogy a 2007-13-as Új
Magyarország fejlesztési terv (ÚMFT) keretében elindult a nemzetközileg is versenyképes
pólusok kialakítását célzó program végrehajtása.
Bővebben
Szegedi Pólus Iroda

IV. Országos innovációs hírek
1. Kockázati Tőkeprogram: eredményes pályázat
megemelt kerettel
Elismerően szólnak az Európai Bizottság illetékesei a magyarországi pólusprogramról, és
„best practice”-ként emlegetik. Csaknem két éve annak, hogy a 2007-13-as Új
Magyarország fejlesztési terv (ÚMFT) keretében elindult a nemzetközileg is versenyképes
pólusok kialakítását célzó program végrehajtása.
Bővebben
Szegedi Pólus Iroda

2. 276 milliárd forintnyi új hitelt kaptak a kkv-k
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB) 2009
októberében 156 új kis- és középvállalkozói kérelmet fogadott be 7,5 milliárd Ft értékben. Az
átlagos hitelkérelem 48 millió forintra csökkent az előző havi 53 millió forinthoz képest.
Bővebben

3. Gyenge Magyarország pozíciója az EU innovációs
térképén
Az innovációs képesség szempontjából meghatározó mutatók tekintetében Magyarország
többnyire az EU-mezőny alsó harmadában helyezkedik el - derült ki egy pénteki budapesti
nemzetközi konferencián, ahol hozzászólók hangsúlyozták: az innováció távolról sem csak
technológiai kérdés.
Bővebben

4. Zseniális magyar találmány!
Lehet, hogy a klasszikus napelemeknek hamarosan befellegzik, mégpedig egy új magyar
találmány, a napelemes tetőcserépnek köszönhetően? A találmány óriási sikert aratott egy
müncheni szakkiállításon, a megrendelések sorra futnak be, a gyártóbázis létrehozásában
pedig jelentős uniós források is segítik a feltalálót, Tóth Miklóst. Sikertörténet lesz a
dologból, vagy a szokásos magyar forgatókönyv ismétlődik újra, amikor a magyar
kreativitásból végül más gazdagszik meg?
Bővebben

5. K+f inkubátorprogram indul Magyarországon
Várhatóan még az idén elindítja a technológiai inkubátorprogramot a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal (NKTH) – mondta Vass Ilona, az NKTH elnökhelyettese egy tegnapi
budapesti sajtóbeszélgetésen.
Bővebben

V. Régiós pályázati információk
1. Aktuális pályázatok
Kódszám

Pályázat címe

Beadás Beadási
Kezdete határidő

DAOP-20075.1.2./C

Megyei jogú városok integrált fejlesztése

2009.05.22 Folyamatos

DAOP-20091.1.1 / A és C

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet
fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és
inkubátorházak támogatása

2009.10.19

2010.02.28

DAOP- 2009 1.1.1/D

Ipartelepítés

2009.06.30

2009.12.31

DAOP-20091.1.1/G

Komplex programmal segítendő leghátrányosabb
helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra
fejlesztése

2009.07.24

2009.12.31

DAOP-20092.1.1./G

Kiemelt attrakciók fejlesztése

2009.04.15

2010.04.24.

DAOP-20092.1.2.

Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó kereskedelmi
szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése

2009.10.01

2009.11.30

DAOP-20093.1.1/A,C

Állami kezelésű közutakon az elérhetőség javítása
és Állami kezelési közutakon az elérhetőség
javítása a komplex programmal kezelendő LHH
kistérségekben

2009.03.30

2010.12.31

DAOP-20093.1.1/D

Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak
2009.06.15
fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH
kistérségekben

2009.12.31

DAOP-20093.1.2/B

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex
programmal kezelendő LHH kistérségekben

2009.06.02

2009.12.02

DAOP-20093.2.1/B

Közösségi közlekedés fejlesztése a komplex
programmal kezelendő LHH kistérségekben

2009.07.01

2009.12.31

DAOP-20094.1.1/C

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /
Kistérségi járó beteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás
korszerűsítése a komplex programmal kezelendő
LHH kistérségekben

2009.07.15

2009.11.27

DAOP-20094.1.3/A

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint
Közösségi intézmények/terek fejlesztése

2009.09.01

2009.12.01

DAOP-20094.1.3/B

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint
Közösségi intézmények/terek fejlesztése

2009.09.01

2009.12.01

DAOP-20094.1.3/C

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint
Közösségi intézmények/terek fejlesztése

2009.09.01

2009.12.01

DAOP-20094.1.3/D

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése a
komplex programmal kezelendő leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben

2009.07.20

2009.11.30

DAOP-20094.1.3/D_2

Közösségi terek fejlesztése a komplex programmal 2009.10.05
kezelendő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben

2009.11.30

DAOP-20094.2.1/B

Oktatásfejlesztés a komplex programmal
kezelendő LHH kistérségekben

2009.06.22

2009.11.20

DAOP-20094.3.1.

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)

2009.07.01

2009.11.30

DAOP-5.1.2/A

Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése

2009.09.30

2009.11.15

DAOP-20095.1.2/C

Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú
kiemelt projektjavaslatai

2009.08.30

2010.12.31

DAOP-20095.1.2.D

Integrált városfejlesztés a komplex programmal
2009.06.23
segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben

2009.11.30

DAOP-20095.2.1.B

Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések

2010.01.30

2009.09.30

IV. Országos pályázati információk
1. Magyar-Kínai TÉT 2011-2012
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e)
(2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar
Köztársaság és a Kínai Népköztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai
együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A
támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar – kínai kormányközi TÉT együttműködési
program keretében történik.
Bővebben

2. Pekingi pályázat
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a 1127/2009. kormányhatározat 2. h)
pontjában foglalt kivétel alapján pályázatot hirdet külgazdasági szakdiplomata állás
betöltésére Pekingben. A pályázatra kiírt álláshely 2010. elejétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 30.
Pályázati kiírás

3. FET konzultációs lehetőség fiatal kutatók számára
Brüsszelben
Az Európai Bizottság konzultációs lehetőséget hirdet kifejezetten a fiatal kutatók számára
(PhD + maximum 10 év kutatási tevékenység) a Jövőbe mutató technológiák területén.
Bővebben

———————————————————————————————————————————————————————
Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van, kérjük keressen meg minket: innovacio@laserconsult.hu

