
  

  

Hírlevél 

 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

 

Ez úton értesítjük, hogy megjelent a DA-RIÜ Khe. aktuális hírlevele, melyben a következıkrıl 

olvashat: 

 

 

I. Az Ügynökség hírei 

II.  Régiós innovációs hírek 

III.  Régió eseményei 

IV.  Országos innovációs hírek 

V. Országos pályázati információk 

VI.  Külföldi pályázati felhívások 

VII.  Felhívások 

 

 

I. Az Ügynökség hírei: 

 

1. Tájékoztatás! 

 

Az Ügynökség 2009. december 19-tıl 2010. január 3-ig zárva tart. 

 

Ez úton kívánnak a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. munkatársai Önnek Boldog 

Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! Reméljük, hogy a következı esztendıben is igényt tart az 

Ügynökség szolgáltatásaira. 

 

2. 2009. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVATÍV ÖTLET DÍJ pályázat lezárult! 

 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség és a Biopolisz Innovációs Szolgáltató Kft. közös 

2009. évi Dél-alföldi innovatív ötletdíj pályázata 2009. december 15-i határidıvel lezárult. Köszönjük 



  

  

a beadott pályázatokat. Az eredményhirdetésre 2010. január 17-én a József Attila Tanulmányi-és 

Információs Központban kerül sor. A pályázókat telefonon illetve e-mailben értesítjük. 

 

 

3. Környezettudatosság 

 

Gondolta volna, hogy az ünnepi idıszakban 25 százalékkal több csomagolt élelmiszert vásárolunk? 

Tudta, hogy karácsonykor fogyasztjuk a legnagyobb mennyiségő energiát és étkezünk legtöbbet 

szükség felett? 

Bıvebben az öko-karácsonyról 

 

 

 

II. Régiós innovációs hírek 

 

 

1. A Biopolisz új szakasza 

Szegeden közel 300 millió forintos uniós támogatással elkészült barnamezıs beruházás átadásával a 

dél-alföldi város nem csak Magyarország, de Kelet-Közép-Európa biotechnológiai központjává is 

válik. 

Bıvebben 

 

III. Dél-alföldi régió eseményei 

 

A tél konferenciák szempontjából mindig egy inaktív idıszak. Az Ügynökség ennek ellenére február 

hónapban információs napot szervez FP7 témakörben. A konferenciáról bıvebben a www.darinno.hu 

oldalon olvashat.  

További aktuális magyarországi és külföldi konferenciákról kaphat tájékoztatást az Ügynökség online 

eseménynaptárából. 

 

IV. Országos innovációs hírek 

 



  

  

1. Magyar beszállítói lehetıségek – Japán, a "sztár" 

Soha ekkora érdeklıdés még nem volt a japán-magyar beszállítói rendezvény iránt: háromszáz 

tárgyalást folytattak a cégek. 

Bıvebben 

 

2. Tudásgyár épül Gyırött 

Az Új Magyarországi Fejlesztési Terv keretében, két pályázat (TIOP 1.3.1./1, 1.3.1./2) lezárásával 13 

intézményben, összesen 55,5 milliárd forint értékő felsıoktatási fejlesztés valósulhat meg. A nyertes 

pályázók egyike a Gyıri Széchenyi István Egyetem, ahol a jármő- és közlekedésiparhoz kapcsolódó 

mőszaki képzési és kutatási infrastruktúra fejlesztésére kerül sor. 

Bıvebben 

 

3. Olcsó gyógyszert vagy innovatívat? 

Kényes egyensúlyozó akcióba kezdett az Európai Unió a nagy, innovatív gyógyszercégek és a 

rendkívül költséghatékony generikus orvosságok gyártói között. Az uniós miniszteri tanács keddi 

ülésén a résztvevık olyan új pénzügyi támogatási eszközök kidolgozásáról döntöttek, amelyekkel új 

antibiotikumok kifejlesztését támogatnák.  

Bıvebben 

 

4. Bioerımő épül Salgótarjánban 

Korszerő, környezetbarát technológián alapuló bioerımő építését kezdi meg 2010-ben az ELMIB 

csoport Salgótarjánban. A létesítmény 2012-tıl mintegy 3800 háztartás és 700 intézmény távfőtéséhez 

biztosít olcsóbb hıt, és húszezer háztartás ellátásához termel elegendı villamos energiát. A beruházás 

eredményeként száz új munkahely jöhet létre. 

Bıvebben 

 

V .Országos pályázati információk 

 

1. hELIos ELI-felkészülési program – tervezet 



  

  

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal hELIos ELI -felkészülési program keretében pályázatot 

hirdet a hazai lézeres KFI tevékenység támogatására. 

Bıvebben 

 

2. A GOP-2009-2.1.3 kiírás forráskeretének megemelése és a pályázati ablak nyitva tartásának 

meghosszabbítása. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága (GOP IH) 

tájékoztatja Tisztelt Pályázóit, hogy a GOP-2009-2.1.3 kódjelő, „Magas foglalkoztatású hatású 

projektek komplex támogatása” címő pályázat esetében a GOP IH vezetıje a pályázati kiírás 

forráskeretének megemelésérıl és a pályázati ablak nyitva tartásának meghosszabbításáról döntött. 

A döntés értelmében a rendelkezésre álló keretösszeg 15,839 milliárd Ft a 2009-2010. évekre és a 

pályázati kiírás keretében 2010. december 31-ig van lehetıség pályázatok benyújtására. 

Bıvebben 

 

3. Határidı figyelmeztetés 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy több pályázatnak is a december 31-e a végsı beadási 

határideje. 

Ezen idıponttal az alábbi pályázatok zárulnak le: 

• A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása (IPARJOG_08) 

• K+F munkaerı megırzése és fejlesztése KF_MUNKAERO_09 

• Magyar-kínai TéT 2011-2012 

• GOP-2009-2.2.3 

• KMOP-2009-1.2.5 

• GOP-2009-2.2.1 

 

 

4. XIX. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny (2009/2010 tanév) 

Bıvebben 



  

  

5. XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj 

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2009. évben 

kiemelkedı innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) 

jelentıs üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, 

szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet. 

Bıvebben 

 

6. Az Európai Védelmi Ügynökség Biológiai Felszerelés Fejlesztését és Megerısítését Szolgáló 

Programja 

Az Európai Védelmi Ügynökség Biológiai Felszerelés Fejlesztését és Megerısítését Szolgáló 

Programja 2009-ben indult meg, a tagországok finanszírozásával folyó B. kategóriás programban 

Magyarország eddig nem vett részt. A Honvédelmi Minisztérium azonban úgy látja, hogy néhány 

alprogram esetében mégis bekapcsolódna a hazai védelmi képességek fejlesztése érdekében és keresi 

az ehhez szükséges kutatói és ipari hátteret. Az érintett részterületek: 

• P1: Biological Aerosol Collector (BIO DOSIMETER): elsıdleges feladat egy hordozható 

levegı mintavevı kifejlesztése, amely alkalmas 24 órás üzemre a biológiai mintavétel speciális 

követelményeinek megfelelıen, a hazai finommechanikai és elektronikai gyártók 

érdeklıdésére számítanak a területen.  

• P6: Second Generation Deployable Tactical Field Analysis System: a magyar BIO labor 

továbbfejlesztésének lehetısége és célszerő iránya. Szerencsés esetben a prototípus a hazai 

laborba épül be.  

• P7: Bio Residue Detection System: nagy kihívás, mert ezen a területen senki nem rendelkezik 

technológiával vagy eszközzel, viszont aránylag kis költségvetéső projekt és ötletes megoldást 

kíván. 

• P8: BRDF Integration Project: az elıbbiek keretbe foglalása, CBRN CIS, illetve Warning and 

Reporting kérdések is kapcsolódnak hozzá, nem mindegy, hogy a NATO-célú hasonló magyar 

szervezet mennyire lesz interoperábilis vele. 

Projekt függetlenül: a hazai nanoszenzor kutatásra, kiterjed biológiai szenzor fejlesztésre is, ezeket 

igény szerint csaknem valamennyi projektben lehet alkalmazni. 



  

  

Azok a cégek, melyek érdekeltek lehetnek a program megvalósításában, a részterület feltüntetésével 

jelentkezhetnek: Szilágyi András, vezetı fıtanácsos, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 

Befektetési és Védelemkoordinációs Fıosztály, Befektetési és Ellentételezési Osztály 

E-mail: Andras.Szilagyi@nfgm.gov.hu,  

tel.: 1/374-2984, fax: 1/269-3478 

Támogatható tevékenységek:- 

 technológiai fejlesztést eredményezı beruházásokra igényelhetı új, vagy 3 évnél nem régebbi 

használt eszköz beszerzésére, - információs technológia-fejlesztésre, - domain név regisztrációra és a 

hozzá kapcsolódó honlap-készítésre, - minıség-, környezet és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési 

rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsíttatásra. 

 

VI. Külföldi pályázati felhívások 

 

1. Mezıgazdasági szakkiállítás 

2010. február 4 – 7.-én rendezik Veronában a mezıgazdasági szektor egyik legnagyobb és 

legjelentısebb nemzetközi szakmai találkozóját. 

Bıvebben 

 

2. EU Gateway program 

Az EU Gateway program elsıdleges célja, hogy különbözı szektorokban tevékenykedı innovatív 

európai társaságok, elsısorban KKV-k számára lehetıséget biztosítson a japán és koreai piacokon 

történı megjelenésre, új üzleti és befektetıi kapcsolatok létesítésére, potenciális partnerekkel történı 

találkozásra egy szervezett üzleti héten keresztül. A résztvevık költségeinek jelentıs részét az Európai 

Bizottság finanszírozza és segít a programra való felkészülés teljes folyamatában is.  

 

Jelenleg a következı szektorokban van lehetıség jelentkezni a programra: 

• építés és épülettechnológia – Korea: (jelentkezés határideje: 2010. január 29.)  

• Környezet és megújuló energiaszektor – Korea: (jelentkezés határideje 2010. január 29.)  

• Egészségügyi és orvosi technológiák – Japán: (jelentkezés határideje 2010. január 15.)  

 



  

  

A programmal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat, a preferált szektorok bıvebb listáját, a 

támogatható tevékenységek és a kizárt területek részletesebb leírását megtalálhatják a honlapon. 

 

A programra történı elızetes jelentkezés egy rövid, online adatlap kitöltésével történik (az adatlap 

szintén megtalálható a fenti honlapon).  

További információ: Székely Orsolya, tanácsadó, Deloitte Zrt. 

1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.,  

Tel.: 428 6613, fax: 428 6801, e-mail: oszekely@deloitteCE.com 

www.deloitte.com 

 

 

VII. Felhívások 

A felhívás rovatot azért hoztuk létre, hogy helyet biztosítsunk minden innovációval kapcsolatos 

közérdekő formációnak. Ha úgy gondolja, hogy rendelkezik olyan közlendıvel, amely beleillik a 

rovat tematikájába (Pl.: álláshirdetés, rendezvényre/képzésre való felhívás, partnerkeresés stb.) kérem, 

küldje el e-mailben az alábbi címre: kerepesi.zsofia@darinno.hu 

 

 

1. Pályázati felhívások oktatási szakemberek részére 2010 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítvány által kezelt pályázatok bírálatában való 

részvételre a közoktatás, a felsıoktatás, a felnıttoktatás, a szakképzés, a nyelvoktatás vagy a kutatás-

fejlesztés és innováció területek valamelyikén dolgozó szakemberek részére.  

Bıvebben 

 

2. Innovációs menedzserképzés 

Folyamatosan lehet jelentkezni a Magyar Innovációs Szövetség és az INNOSTART Alapítvány közös 

„Innovációs menedzserképzés” e-Learning tanfolyamára, amely az innovációs folyamatokat irányítók 

részére nyújt hasznos, nélkülözhetetlen ismereteket. Minden hallgatónak 3 hónapja van a 3 nagy 

tananyagrész elsajátítására és az elektronikus vizsga letételére. A sikeresen levizsgázott hallgatók 

elektronikus oklevelet kapnak a tanfolyam sikeres elvégzésérıl. 



  

  

A képzés díja 18000 Ft + ÁFA, mely magába foglalja az e-learning tanfolyam elvégzését, a vizsgákat, 

az oklevelet, valamint dr. Pakucs János és dr. Papanek Gábor által szerkesztett  „Az innovációs 

folyamatok szervezése” címő szakkönyvet, amelyet postán kap meg a résztvevı. 

A résztvevık INNOSTART honlapján (www.innostart.hu) regisztrálhatnak a képzésre. További 

részletes tájékoztatás kérhetı Kozma Ibolya, irodavezetıtıl (ibolya.kozma@innostart.hu, vagy tel: 

382-1505). 

 

3. Az Európai Bizottság kíváncsi az Ön véleményére is! 

Az Európai Bizottság jelenleg három konzultációt nyitott meg, és a következı témákban várja az 

érintett vállalkozások észrevételeit: 

• Konzultáció az ásványi foszfát-tartalmú mőtrágyákról 

• Konzultáció az információs technológiai megállapodásról (hamarosan) 

• Konzultáció az EU-s támogatású programok pénzügyi szabályozásáról 

 

Bıvebben 

 

4. A romániai National R&D Institute ECOIND partnereket keres (angolul) 

Dear Partners, 

One of our client, the National R&D Institute ECOIND, Branch in Timisoara, is looking for 

Universities to be their project partners - thei are focused on the following topics:  

• Intensive growth of lawn-like plants for landscape rehabilitation and biomass purposes at the 

Thermal and Electrical Power Station of Timisoara; bioaccumulation of pollutants and  the 

possible use of the harvestedbiomass. 

• 2.Studies of phytoremediation of polluted land (adjacent to roads) withheavy metals by using 

pollutant-hyper accumulating plants; studies ofmetal bioaccumulation. 

• 3.Studies of metal bioaccumulation in grazing lawns, cereal plants, fruitand vegetables for    

men and animals feeding purpose. 



  

  

• 4.Studies for the use of municipal sludge for the reclamation of weatheredand massive 

deforested lands. 

• 5.Studies for the improvement of drinking water quality and abatement ofcancroids risk by 

lowering the dissolved natural organic matter, which isa precursor for trihalomethanes 

formation that occurs during waterdisinfection by using chlorine-based compounds. In order to 

set up collaboration with partners from the neighbouring country Hungary, we kindly ask you 

send us contact data for institutions with similar interests. The collaboration is thought as part 

of The South East Europe Transnational Cooperation Programme. 

Weboldal 

 

The above-mentioned programme aims to develop transnational partnerships 

such as those with neighbouring counties from Hungary. 

For more detalis please do not hesitate to contact me! 

Unger Emoke Iuliana 

Timisoara CCIA 

Tel: 0040-374.160.951 

E-mail: eunger@cciat.ro 

 


