Tisztelt Partnerünk!

Ez úton értesítjük, hogy megjelent a DA-RIÜ Khe. aktuális hírlevele, melyben a következőkről
olvashat:
I. Régiós innovációs hírek
II. Régiós események
III. Innovációs hírek
IV. Országos pályázati információk
V. Külföldi pályázati felhívások
VI.

Felhívások

I. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK
„Dél-alföldi Innovációs díj”
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet ”Dél-alföldi Innovációs Díj”
elnyerésére.
Bővebben

„A Dél-alföldi Régió szellemi tulajdon potenciáljának felmérése az NKTH támogatásával
valósul meg”
A Titanium Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valamint a Dél-alföldi
Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület közreműködésével kutatást végzett azzal a
céllal, hogy felmérje az állami finanszírozásban képződött szellemi tulajdon potenciálját és a szellemi
tulajdon regionális innovációs rendszerre gyakorolt hatását a Dél-alföldi Régióban. Ennek keretében
kérdőíves felmérés során 2009. második felében megkereste a régió kutatóhelyeit valamint
tudásintenzív kis- és középvállalkozásait és nagyvállalatait. A Titanium Kft. a kérdőívek és a Délalföldi Régióban létrejött találmányok életútjának elemzése érdekében komplex adatgyűjtés
eredményeként létrehozott ún. regionális szellemi tulajdon-centrikus technológiamenedzsment
adatbázis feldolgozásával innovációs elemzéseket készített.

A Baross Gábor Dél-Alföldi Regionális Innovációs Program „Innovációs Elemzések” című
DA_ELEM_07 jelű pályázat keretében támogatást nyert „Az állami finanszírozásban képződött
szellemi tulajdon potenciáljának és a regionális innovációs rendszerre gyakorolt hatásuk vizsgálata”
című projekt kommunikációs szakasza 2010. augusztus 5-én kerekasztal-beszélgetéssel veszi kezdetét,
amelyet szeptember 02-án egy újabb kerekasztal-beszélgetés követ, zárásképpen pedig szeptember 30án, sajtótájékoztatóval egybekötött nyílt nap kerül megrendezésre. A projekt megvalósítása után pedig
három alkalommal szakmai vitanap kerül megrendezésre.

Uniós támogatással készült el a Mórahalmi Geotermikus Kaszkádrendszer
Átadták az uniós támogatással épített Mórahalmi Geotermikus Kaszkádrendszert. A projekt
megvalósulásával Mórahalom Város közintézményei olcsó, környezetbarát és fosszilis energiahordozótól (földgáz) független fűtési energiaellátáshoz jutnak.
Bővebben

Magyarország a vasúti fékgyártás élmezőnyében: A Knorr-Bremse nem fékez
Két év alatt a tervezetthez képest majdnem háromszor több, körülbelül 300 fő fölötti új munkatárssal
bővítette alkalmazottainak számát a világ vezető fékrendszer gyártója, a Knorr-Bremse konszern. A
gyár eredetileg tervezett létszáma 730 volt, e helyett most 960 fölötti a dolgozók száma a vállalatnál,
és idén ez az 1000-et is elérheti a vezetők szerint. A több mint 100 éves múltra visszatekintő KnorrBremse vállalatcsoport új telephelyre költözött, és a beruházás során a közel 9 hektáros területen új,
22.600 m² hasznos alapterületű gyáregység épült a Helsinki úton.
Bővebben

II. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI

Feltalálói Fórum
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klubjának keretében Feltalálói Fórumot
szervez 2010. július 29-én.
Időpont: 2010. július 29. (csütörtök) 14.00 óra
Helyszín: Kamarai Székház (Szeged, Párizsi körút 8-12.) I. emeleti Lednitzky terme

Bővebben

III. INNOVÁCIÓS HÍREK

Több pénz jut innovációra
Csaknem 6,4 milliárd eurós programcsomagot indított útjára az Európai Bizottság a kutatás és az
innováció támogatására. Hivatalos becslések szerint 2011-ben összesen 16 ezer – köztük 3 ezer kis- és
középvállalkozás – haszonélvezője lehet a kezdeményezésnek a különböző kutatóhelyekről,
egyetemekről és az ipar területéről. A gazdaság élénkítésével 165 ezer új munkahelyet teremthet a
program Európában.
Bővebben

Gyorsabb és olcsóbb lesz a szabadalom
A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala
(PTO) új kísérleti együttműködést indít július 1-jétől, amely a gyors, olcsó és magas színvonalú
szabadalmi oltalom megszerzését szolgálja mindkét ország területén. Ezzel lehetőség nyílik a jövőben
a szabadalmak gyorsabb megszerzésére, a megállapodás értelmében ugyanis a találmány bejelentője a
vizsgálat gyorsított lefolytatását kérheti a másik országban benyújtott szabadalmi bejelentése alapján.
Bővebben

IV. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

Közlemény
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy 2010.
június 29-én 17 órától a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) pályázati felhívásaira a
Hivatal és közreműködő szervezetei – a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., az Országos
Tudományos Kutatási Alapprogramok Irodája, a Tudományos és Technológiai Alapítvány, valamint a
Regionális Fejlesztési Ügynökségek – átmenetileg sem a papír alapon, sem az elektronikus úton
eljuttatott pályaműveket nem fogadják. A pályaművek újbóli befogadásáról az NKTH honlapján
tájékoztatást jelentet meg.

Módosult a TÁMOP-4.2.2.B-10/1 jelű pályázat dokumentációja
A TÁMOP-4.2.2.B-10/1 jelű, „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása” című pályázat egyes
mellékletei az alábbi pontokon módosultak:
Bővebben

Szeptember elejéig pályázhatnak a kkv-k
Szeptember 9-ig adhatják be pályázatukat a kis- és közepes vállalkozások (kkv) az Európai Unió
ökoinnovációs kiírására – hívta fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Bővebben

Megjelentek az Európai Unió 7. Kutatási,
Keretprogramjának új pályázati felhívása V.

Technológiafejlesztési

és

Demonstrációs

Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít a válság idején is a kutatás-fejlesztésre, innovációra
fordított pályázati források növelésének. Az Európai Bizottság a válságból való kilábalás és a fejlődés
egyik fontos eszközének tekinti a kutatás-fejlesztést és innovációt.
Bővebben

V. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

Megjelentek a 7. Keretprogram Közlekedés témának legújabb pályázati felhívásai
A 7. Keretprogram Földfelszíni és Légi Közlekedés témában az Európai Bizottság meghírdette a
legújabb pályázati felhívásait, amelyre július 22-23-án Info Napokat szervez.
Bővebben

VI. 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

EU Gateway Program: részvételi lehetőség magyar vállalatok számára is
Az Európai Bizottság által finanszírozott EU Gateway program célja, hogy különböző szektorokban
tevékenykedő európai társaságok számára lehetőséget biztosítson a japán és koreai piacokon történő
megjelenésre, új üzleti és befektetői kapcsolatok létesítésére, találkozásra a potenciális partnerekkel. A
résztvevők költségeinek jelentős részét a Bizottság finanszírozza, és segítséget nyújt a felkészülés
teljes folyamatában is.
Bővebben
Új innovációs ajánlatok
Felkerült az Enterprise Europe honlapjára az innovációs partnerkereső adatbázisban található legújabb
külföldi fejlesztések listája, amelyhez a szervezet együttműködő partnert keres. Letölthető a legújabb
lista, de a korábbi keltezésű dokumentumokat is érdemes lehet átböngészni.
Bővebben

Környezettudatosság
Receptek energiamegtakarításhoz
Főzéshez használjuk a jó hővezetésű anyagokból, például acélból, öntöttvasból vagy zománcozott
vasból készült edényeket! Figyeljünk oda, hogy az edény mérete illeszkedjen a gázrózsa vagy főzőlap
méretéhez! A főzés hatásfokát a homorú vagy domború fenekű edények is jelentősen le tudják rontani.
Ne felejtsük el az edény méretéhez illeszkedő fedőt: fedő nélkül a főzés jóval több időt és energiát
igényel, mint fedővel. Ha már felforrt az étel tegyük kislángra, így is pontosan annyi idő alatt fog
megfőni, mint nagylángon.
Bővebben

