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I. Az Ügynökség hírei:
1. 2009. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVATÍV ÖTLET DÍJ – díjátadó
A Biopolisz Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. és a Dél-alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség Közhasznú Egyesület először adta át a legjobb
innovatív ötletért díjat a József Attila Tanulmányi és
Információs Központban.
Bővebben
A díjazott pályaművek következők:

Az első helyezett:
Pogány Andrea, Dr. Mohácsi Árpád, Dr. Galbács Zoltán, Dr. Bozóki Zoltán és Dr. Szabó
Gábor közös munkája - Ammónia koncentráció a fluxus mérésére alkalmas fotoakusztikus
mérőműszer fejlesztése című pályázat.

A második helyezett:
Nacsa László - Roppantott csatlakozó különösen mélyfúró tömlőkhöz című pályázata.

A harmadik helyezett:
Dr. Datki Zsolt László - A hagyma (Allium cepa) lappangó stádiumban lévő életképességének
sejtszintű gyors és hatékony felmérése, jellemzése című pályázata.
A díjátadón több sajtóorgánum is képviselte magát. Az általuk közöl összefoglalók a
következők:
Rádiós Összefoglaló
Televíziós összefoglaló

II. Régiós innovációs hírek
Tájékoztatás!
Új igazgató az MTA Szegedi Biológiai Központ élén. Dudits Dénes főigazgató 13 esztendeig
tartó munkásság után, január 1-től átadja a vezetői széket utódjának, Ormos Pálnak
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III. Dél-alföldi régió eseményei

1. K+F adókedvezmények a gyakorlatban
Február 24-én Szegeden az Alma Consulting Group Magyarország Kft. szakmai napot
szervez a kutatás-fejlesztési adókedvezményekről. A 23 éves nemzetközi tapasztalattal
rendelkező cég előadásában bemutatja az adókedvezmények alkalmazásának gyakorlatát, a

K+F tevékenység meghatározásától a költségek elszámolásán át a gyakorta felmerülő
problémákig.
Alma Consulting Magyarország

További aktuális magyarországi és külföldi konferenciákról kaphat tájékoztatást az
Ügynökség online eseménynaptárából.

IV. Országos innovációs hírek
1. Maire Geoghegan Quinn az új Kutatási és Innovációs Biztos jelölt az Európai
Bizottságban
Maire Geoghegan Quinn az Európai Bizottság új Kutatási és Innovációs biztos jelöltje. A
biztosi poszt a korábbi Tudomány és Kutatás poszt kompetenciában kiterjesztett változata,
melyet a Bizottság csupán néhány hónappal az új Európai Innovációs Törvény publikálása
előtt hozott létre. Az innovációs poszt horizontális, átfogó jellegű, és Mrs Geoghegan-Quinn a
digitális szakpolitikai, az ipari, energetikai és oktatási ügyekért felelős biztosok csoportját
fogja elnökölni.
Bővebben (angolul)
2. Tőkéhez segítenék az innovatív kisvállalkozókat
A Tőkefinanszírozási Szolgáltató Klaszter azzal a céllal jött létre, hogy hidat képezzen a
tőkével rendelkező potenciális befektetők és az innovatív magyar kisvállalkozások között mondta lapunknak Galambos Elemér, az Innostart igazgatóhelyettese, a klaszter elnöke.
Bővebben
3. „A tőke házhoz jön!”

Az ITD Hungary a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület társszervezésével regionális és
országos hálózatot finanszíroz, elsősorban a vállalkozó szellemű, innovatív, egyedi és

különleges megoldásokat kutató és kifejlesztő KKV-k részére. A projekt keretében rendszeres
regionális és nemzetközi találkozókat szerveznek hazai és külföldi kockázati és magántőke
befektetők részvételével.
Bővebben

4. Feltörekvő hazai klaszterek

A mostani válságos időkben világszerte bizonyíthatják a klaszterek, hogy milyen értékes a
szerepük a gazdaságfejlesztésben, a foglalkoztatásban, a versenyképesség, az állami és
magánszféra, a vállalatok közötti bizalom növelésében.

Bővebben
5. Űrállomáson fedélzeti kísérlet végzése - NKTH Űrkutatási Iroda sajtótájékoztatója

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint a Magyar Űrkutatási Iroda tisztelettel
meghívja Önt a 2010. február 3-án tartandó sajtótájékoztatójára.
Bővebben

6. Tájékoztatás Monitoring bizottság felállításáról és tervezett tevékenységéről
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, mint Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
kezelője, felelős az Alap eredményes, a gazdaságban hasznosuló, átlátható felhasználásáért. E
felelősség megköveteli az Alapból nyújtott támogatásokkal megvalósuló programok és azon
belül a projektek folyamatos nyomon követését, előrehaladásának vizsgálatát, azaz a
monitoring rendszerének kialakítását és működtetését.
Bővebben

7. Folytatódnak a Nemzeti Technológiai Platformok Szakmai Fórumai a Stratégiai
Kutatási Tervekről

Merre tart a kutatás? Mi legyen a kutatások fókuszában? Hogyan látják a jövőt a cégek, a
kutatók, a közúti közlekedés szakértői? Milyen kutatási stratégia legyen Magyarországon?
Hol és hogyan azonosíthatók a magyar gazdaság és társadalom érdekei a jövőre vonatkozó
kutatási stratégiákban? Milyen prioritásokat érdemes figyelembe venni a források jövőbeni
elosztásakor?
Bővebben

8. Magyarország részvételével indul a neutronkutató nemzetközi tervezése

A magyar, svéd és dán kormányzati egyeztetés eredményeként, az Európai Neutronkutató
Központ (ESS) Irányító Tanácsa (IT) felkérte Magyarországot, hogy IT-tagként vegyen részt
a 2010. február 3-i ülésen és vállaljon aktív szerepet a tervezési munkákban. A Kormány,
szakmai vélemények figyelembevétele mellett, Rosta László fizikust, az ESS Magyarország
Zrt. vezérigazgatóját és Némethné Jároli Erikát, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
főosztályvezető-helyettesét, Magyarország ESFRI (Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai
Fóruma) delegáltját bízza meg a feladat ellátásával

I.

Országos pályázati információk
1. Milliárdokról késhetnek le a nagyvállalatok

Nem merültek ki a hosszú távú fejlesztéseket a munkaerő képzésével előremozdító
uniós pályázati források, a TÁMOP 2.3.3/B. esetében a 10 milliárdos keretösszeg
csupán egyharmadára érkezett igénylés. Pedig a nagyvállalatok többsége nem a
foglalkoztatottak létszámának drasztikus csökkentése mellett döntött a válság

következményeként kialakult patthelyzetben – derült ki egy felmérésből.
Bővebben

2. Környezetközpontú technológiafejlesztés

A Nemzeti Fejlesztési ügynökség meghirdette a "GOP-2009-2.1.4/K és KMOP-20091.2.4/A

-

Környezetközpontú

technológiafejlesztés"

című

pályázatot.

A támogatási konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által
közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az
energia-, víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a
hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét és veszélyességét. A
támogatás ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetvédelmi szemléletmód, a
fenntarthatóság figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a
vállalkozások

működési,

termelési

döntéseibe.

További információ: http://www.nfu.hu/doc/2185

3. A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innovációoktatás fejlesztésén
keresztül

A Nemzeti Fejlesztési ügynökség meghirdette "A felsőoktatás minőségének javítása a kutatásfejlesztés-innovációoktatás fejlesztésén keresztül" című pályázatot TáMOP-4.2.1.B09/1/KONV és TAMOP-4.2.1.B-09/1/KMR kódszámmal.
A konstrukció célja a hazai felsőoktatási intézmények versenyképességének megerősítése a
nemzetközi oktatási-tudományos "piacon". Ennek elemei:
- A szellemi potenciál fejlesztése.
- A kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése.
- A kiemelt kutatási területek minőségi fejlesztése.

- Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése.
A pályázatok benyújtására 2010. január 9-től 2010. február 15-ig van lehetőség.
További információ
és http://www.nfu.hu/doc/2206
További felvilágosítás az nfu@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638
telefonszámon kapható.
VI. Külföldi pályázati felhívások

1. NKTH – ANR (Franciaország) Pályázat 2010 - pályázati előzetes

A Francia Nemzeti Kutatási Ügynökség (Agence Nationale de la Recherche, ANR) honlapján
megjelent a Magyar-francia biotechnológiai K+I együttműködési program (NKTH-ANR
(Franciaország) Pályázat 2010) franciaországi társ-pályázata, ld. http://www.agencenationale-recherche.fr/AAP-300-Blanc-Intl.html,

illetve

http://www.agence-nationale-

recherche.fr/documents/aap/2010/aap-blanc-ANR-NKTH-2010.pdf.
A franciaországi felhívásra épülő magyar társ-pályázat előreláthatóan 2010. február közepén
jelenik meg az NKTH honlapján.
Bővebben

2. Európai Kutatási Tanács: tapasztalt kutatóknak szóló pályázat

Három tudományterületről olyan kutatók jelentkezhetnek az Európai Kutatási Tanács (ERC)
pályázatára, akik saját területükön úttörő kutatást („frontier research”) végeznek. A
szakmailag előrehaladott kutatókat célzó pályázat jövő évi költségvetése több mint 590 millió
euró, amelyből 39 százalékot a fizikai és mérnöki tudományok, 34 százalékot az

élettudományok, 14 százalékot a társadalom és humántudományok, 13 százalékot pedig az
interdiszciplináris kutatások támogatására fordít a szerv.
Az ERC pályázataira bármilyen kutatási témával lehet jelentkezni, az elbírálás egyedüli
szempontja a tudományos kiválóság. A támogatásra nemzetiségtől és életkortól függetlenül
mindenki jogosult, aki az EU tagállamaiban, vagy valamelyik társult országban szeretne
kutatást végezni.
Jelentkezési határidők:
ERC-2010-AdG_20100224 (Fizikai és mérnöki tudományok): 2010. február 24. 17:00 h
ERC-2010-AdG_20100317 (Élettudományok): 2010. március 17. 17:00 h
ERC-2010-AdG_20100407 (Társadalom- és humántudományok): 2010. április 7. 17:00
Bővebben

3. IMI Felhívás – Innovatív Gyógyszerek Kezdeményezés (IMI)

Az IMI kezelésében lévő, különálló gyógyszerkutatási program új pályázati felhívása.
Kétlépcsős értékelési rendszer.
Pályázati területek:
1. Onkológia: – Target validáció
2. Onkológia: – Molekuláris biomarkerek
3. Onkológia: Képalkotó biomarkerek
4. Fertőző betegségek – Diagnosztikai eszközök
5. Gyulladások – Aberráns adaptív immunitás
6. Gyulladások – Transznacionális kutatás
IMI Tudásmenedzsment Pillér

7. Tudásmenedzsment – Gyógyszer/betegség modellezés
8. Tudásmenedzsment – Nyílt Farmakológiai Tér
9. Tudásmenedzsment – Elektronikus Egészségügyi Adatok (EHR)
Azonosító: FP7-SME-2010-1
Forrás: € 76 800 000
Beadási határidő: 2010. február 8. (2 lépcsős pályázatok)
http://www.imi.europa.eu/calls-02-stage1_en.html

4. Energy 2 felhívás

2.2. Megújuló villamos energiatermelés: fotovoltaika; szélenergia; koncentrált napenergia;
horizontális akciók
2.3. Megújuló üzemanyag termelés: bio üzemanyag algából, folyékony és gáznemű
üzemanyag termelés napsugárzás közvetlen biológiai átalakításával
2.4. Megújuló hűtés és fűtés: biomassza; horizontális akciók
2.5. CO2 leválasztás és tárolás (CCS): fejlett leválasztási tervek demonstrálása, CCS tárolók
jellemzése; CCS tárolók lezárása
2.6. Tiszta szén technológiák: Oxigén alapú égetés hatékonyságának növelése
2.7. Intelligens Energia Hálózatok: demonstrációs akciók innovatív, multifunkcionális
napenergia telepek

Azonosító: FP7-ENERGY-2010-2
Forrás: € 126 400 000
Beadási határidő: 2010. március 4.

Bővebben

VII. Felhívások
A felhívás rovatot azért hoztuk létre, hogy helyet biztosítsunk minden innovációval
kapcsolatos közérdekű formációnak. Ha úgy gondolja, hogy rendelkezik olyan közlendővel,
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. A magyar-szlovák KKV-k együttműködésének támogatása

Tagintézményünk, a Puskás Tivadar Közalapítvány, a szlovákiai National Agency for
Development of Small and Medium Enterprises és az ITD Hungary Zrt. konferenciát rendez
2010. február 4-én, a budapesti Hotel Benczúrban, "A magyar-szlovák KKV-k
együttműködésének támogatása" címmel.
A rendezvény célkitűzése meglevő partnerségek tapasztatainak és tudásanyagának átadása,
hasznos információk szolgáltatatása a szlovákiai és magyarországi vállalkozások létrehozása
és működtetése során felmerülő problémákról, mind az érintett KKV-nak, mind a széles körű
nyilvánosságnak.
Előzetes program:
- A magyar-szlovák együttműködési projekt bemutatása
- Sikeres szlovák-magyar üzleti együttműködés bemutatása (esettanulmány közös szlovákmagyar üzleti tevékenységekről)
- Kerekasztal-beszélgetés a szlovák-magyar üzleti együttműködésben felmerülő akadályokról
és kihívásokról, a társadalmi és gazdasági vonatkozásokról, a KKV-k személyes
tapasztalatáról
- Kapcsolatépítés szlovák és magyar vállalkozások közt

Jelentkezési határidő: 2010. február 1.
További információ: Puskás Tivadar Közalapítvány (www.neti.hu); eu@neti.hu; 301-2030

2. Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Indul a Zöld Iroda Verseny 2010!
A KÖVET Egyesület negyedik alkalommal hirdeti meg a Zöld Iroda Versenyt, amelyre 2010.
február 1-ig nevezhet bármely szervezet, ahol irodai munka folyik. A verseny célja, hogy a
részt vevő irodákban feltárják és csökkentsék a működéssel járó környezeti terheléseket és a
keletkező hulladékokat, valamint környezettudatos gondolkodást alakítsanak ki a dolgozók
körében.
További információ: Lontayné Gulyás Mónikától, a KöVET Egyesület projektvezetőjétől
kérhető, a gulyas@kovet.hu e-mail címen, vagy a www.kovet.hu és a www.zoldiroda.hu
honlapokon található.
3. Környezettudatosság
Gondolta volna, hogy Magyarországon egy átlagos napon 1,3 millió db nylonzacskót
viszünk haza a boltokból. Vásárláskor energiát takarítunk meg, és a hulladéktermelést is
csökkentjük, ha újra használható zacskókat használunk ahelyett, hogy minden üzletben
elfogadjuk az eldobható zacskót. A hulladék nemcsak széndioxidot és metánt juttat a
légkörbe, hanem szennyezi is a levegőt, a talajvizet és a talajt. Egy műanyagzacskó előállítása
egy másodperc, lebomlása a természetben elérheti a 400 évet.

4. Partnerkeresés

A Mikkeli Alkalmazott Tudományok Egyeteme (MUAS) partnereket keres a felsőoktatási és
középfokú oktatási intézmények, üzleti közösségek képviselői (társaságok, egyesületek) és
kutatói szervezetek körében "AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSAI A
MUNKAHELYEN" című projektjére.
További információt a mellékelt dokumentumban talál, illetve az alábbi személyektől kaphat:

Projekt menedzser - Marjaana Julkunen
Tel. +358 153 55 66 83
E-mail: marjaana.julkunen@mamk.fi
Projekt szakértő - Soile Laitinen
Tel. +358 153 55 60 38
E-mail: soile.laitinen@mamk.fi

