
 

 

  

  

Tisztelt Partnerünk! 

 

Ezúton értesítjük, hogy megjelent a DA-RIÜ KhE. aktuális hírlevele, melyben a 

következőkről 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 

 

Dél-alföldi Innovációs Díj 2011. évi Pályázati kiírása 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának elnöksége együttműködve 

a régió három kereskedelmi és ipari kamarájával (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Megye 

Kereskedelmi és Iparkamarái) és a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú 

Egyesülettel idén is pályázatot hirdet a Dél-alföldi Régióban a vállalkozások, valamint a 

feltalálók által a három megye területén létrejött szellemi alkotások elismerése és az 

innovációs tevékenység, illetve a technológiai transzfer támogatása érdekében.  

Pályázni lehet bármely (a) új, (b) saját feltalálói tevékenységen alapuló, (c) iparilag 

alkalmazható és (d) piacképes megoldást tartalmazó innovációs eredménnyel.  

A fent nevezett szervezetek képviselőiből álló szakmai kuratórium innovációs díjjal 

jutalmazza a három megye területéről a Szegedi Akadémiai Bizottsághoz 2011. szeptember 

30.-ig beérkezett pályamunkákat. Az elbírálás határideje 2011. október 30. Az eredmények 

kihirdetésére, a díjazott pályamunkák szakmai bemutatására 2011. november első hetében a 

Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában (6720 

Szeged, Somogyi u. 7.) kerül sor. 

A kuratórium döntéseinek előkészítését BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. 

szakmai tanácsaival segíti. 

A pályázattal kapcsolatos információk az MTA SZAB honlapján megtalálhatók: 

http://www2.u-szeged.hu/szab/palyazatok/2011-evi-del-alfoeldi-innovacios-dij 

 "2011. évi Dél-alföldi Innovációs Díj" pályázati felhívás és útmutató 

 

http://www2.u-szeged.hu/szab/palyazatok/2011-evi-del-alfoeldi-innovacios-dij
../../../Dijak/Del-alfoldiInnovaciosDij_2011/2011_evi_InnovDij_palykiir_0415.pdf


 

 

  

  

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Szolárisenergia-rendszerek 

Delmagyar.hu, 2011. május 29. 

A Szegedi Tudományegyetemen 2004 óta folytatnak kutatásokat a szolárisenergia-hasznosítás 

területén. 

Bővebben 

 

Biogáz-erőmű nyílt Kecskeméten 

Nemzetgazdaság – OrientPress, 2011. június 1. 

A biogáz alkalmazások elterjesztése nem csak energetikai, hanem környezetvédelmi, 

technológiai és társadalmi megfontolásból is szükséges – jelentette ki Nyikos Györgyi 

fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár a térség legnagyobb biogáz erőművének 

átadási ünnepségén 2011. május 31-én, Kecskeméten. Az Agrowatt Nonprofit Kft. beruházása 

a Norvég Alap 344 millió forintos támogatásával valósult meg. 

Bővebben 

 

Az SZBK a hazai biológiai kutatás zászlóshajója 

Delmagyar.hu, 2011. június 2. 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja a modern biológia 

hazai centrumaként épült négy évtizede. Az újszegedi Temesvári körúti, az SZBK 

szimbólumává lett sejtosztódós gömbplasztika mögötti épületegyüttesben egy tető alatt az 

összes biológiai diszciplina. 

Bővebben 

 

Együttműködés a MOL és a Kecskeméti Főiskola között 

Delmagyar.hu, 2011. június 4. 

Az oktatásban és a kutatásban is együttműködik mostantól a MOL kenőanyaggyártással 

foglalkozó leányvállalata, a MOL-LUB Kft. és a Kecskeméti Főiskola – erről írt alá 

szándéknyilatkozatot Richard Milošovič, a MOL LUB ügyvezető igazgatója és Danyi József 

rektor. 

Bővebben 

 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szolarisenergia-rendszerek/2221848/
http://www.orientpress.hu/83907
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/az_szbk_a_hazai_biologiai_kutatas_zaszloshajoja/2222788/
http://www.delmagyar.hu/kecskemet/egyuttmukodes_a_mol_es_a_kecskemeti_foiskola_kozott/2223288/


 

 

  

  

Biogázerőmű épül Szegeden 

Szegedma.hu, 2011. június 20. 

Az M43-as autópálya és a sándorfalvi út kereszteződésében sertéshígtrágyából kinyert 

biogázra alapított, két különböző energiafajta (villany és hő) előállítására alkalmas megújuló 

kiserőmű létesül 1 milliárd 275 millió forintból. A beruházás az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap társfinanszírozásával (625 millióval szállnak be) valósul meg, az összeg 

másik felét az FHB bank biztosítja hitel formájában. 

Bővebben 

 

 

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

Feltalálói Fórum 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Network-Szeged 

2011. június 30-án Feltalálói Fórumot szervez. 

 Időpont: 2011. június 30. (csütörtök) 14 óra 

 Helyszín: Kamarai Székház (Szeged, Párizsi krt. 8-12.) I. emeleti Tonelli terme 

A fórum témája: Ifjú feltalálók bemutatkozása. 

Jelentkezés: 

 online adatlapon; 

 vagy Füzesi Edinánál a 62/554-250/115 m. telefonszámon. 

 

Regionális workshop innovációs és ipari park ügyekben 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. és az IPE – Ipari-, Tudományos-, 

Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesülete 2011. július 5-én workshopot szervez 

„Regionális workshop innovációs és ipari park ügyekben” címmel. 

 Időpont: 2011. július 5. (kedd) 10.00-13.00 

 Helyszín: Progress Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 63.) 

Tervezett program: 

1. A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség innovációt támogató eszközei 

Előadó: Maróti Péter igazgatóhelyettes 

2. Az ipari parkok és az IPE helyzete, feladatai 

Előadó: Rakusz Lajos, tiszteleti elnök, az IPE megbízott elnöke 

 

 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/06/biogazeromu-epul-szegeden.html
http://kamara.dravanet.hu/csmkik/index.php?id=3482


 

 

  

  

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Innovációs elismerést kapott a chocoMe kézműves csokoládé 

Élelmiszer Online, 2011. május 23. 

A Magyar Innovációs Alapítvány a XIX. Magyar Innovációs Nagydíj keretén belül 

elismerésben részesítette a chocoMe Kft.-t.a "chocoMe egyedi igények szerint elkészített 

kézműves csokoládék" c. jelentős innovációért. 

Bővebben 

 

A Nemzeti Innovációs és Technológiai Alapból folyósított támogatások nyilvánosságáról 

Jogi Fórum, 2011. május 31. 

Nyilvánosak annak a 214 vállalkozásnak az adatai, amelyek támogatásban részesültek a 

Nemzeti Innovációs és Technológiai Alap terhére – foglalt állást Jóri András adatvédelmi 

biztos. 

Bővebben 

 

Magyar találmány enyhítheti a műtrágya függőséget 

EuroAstra Internet Magazin, 2011. június 9. 

Innovációs díjat nyert az új magyar technológia, amely nem csak a szennyvíziszap elhelyezési 

problémákat oldja meg, hanem hasznos, biológiailag hatásos termésfokozó készítménnyel 

váltja ki a műtrágyákat. 

Bővebben 

 

Élelmiszer-csomagolási innovációt fejlesztett ki az év fiatal vállalkozója 

Élelmiszer Online, 2011. június 2. 

2011. június 1-én adták át a Corvinus Egyetemen a 2011-es „Jövő fiatal vállalkozója” 

pályázat díjait. Az immár ötödik alkalommal kiírt pályázat célja, hogy friss, fiatalos ötletekkel 

jelentkező diákokat támogasson vállalkozásuk beindításában, illetve segítse a pályázatban 

résztvevő hallgatók üzleti életben való elhelyezkedését. 

Bővebben 

 

Vakoknak készült számítógépes játék nyerte az innovációs díjat 

Hirado.hu, 2011. június 8. 

A Fiatal Tudósok Versenyén 91-en indultak, a legjobbak pedig külföldön is 

bemutatkozhatnak. 

Bővebben 

http://www.elelmiszer.hu/cikk/innovacios_nagydijat_kapott_a_chocome_kezmuves_csokolade
http://www.jogiforum.hu/hirek/25475#axzz1Pohr40Fh
http://euroastra.hu/node/50846
http://www.elelmiszer.hu/cikk/elelmiszer_csomagolasi_innovacioert__lett_az_ev_fiatal_vallalkozoja
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/06/08/19/Vakoknak_keszult_szamitogepes_jatek_nyerte_az_innovacios_dijat.aspx


 

 

  

  

 

Hajrá, gazellák! 

HetiVálasz.hu, 2011. június 8. 

A gyorsan növekvő innovatív kisvállalkozások, "gazellák" állhatnak majd a kormány K+F 

politikájának középpontjában – hangsúlyozta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium stratégiai államtitkára. 

Bővebben 

 

800 milliós fejlesztés: mobilod lehet a bérleted és a bankkártyád 

Menedzsment Fórum, 2011. június 8. 

Az Állami Nyomda 800 millió forintos fejlesztéssel olyan innovációt indított el, amely 

lehetővé teszi, hogy a jövőben a okostelefonokat bankkártyaként, közlekedési bérletként, vagy 

akár törzsvásárlói kártyaként is lehessen használni - közölte a vállalat szerdán a tőzsde 

honlapján. 

Bővebben 

 

Négy fiatal ért el első helyezést az Ifjúsági Innovációs Versenyen 

edupress – Magyar Oktatási Hírügynökség, 2011. június 9. 

Három gimnazista és egy szakközépiskolás fiatal ért el első helyezést a 20. Ifjúsági 

Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. A legjobbakat június 8-án díjazták, 

melyet követően a díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb 

pályamunkákat kétnapos kiállításon mutatják be a Millenárison június 8-9-én. Első helyezést 

ért el Biró Enikő az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumból, Erdélyi Soma és 

Lipécz Ádám a soproni Széchenyi István és a sárospataki Árpád Vezér Gimnáziumból, illetve 

Ócsvári Áron a szintén fővárosi Neumann János Szakközépiskolából. 

Bővebben 

 

Elfogadták a debreceni nyilatkozatot 

MNO Magyar Nemzet Online, 2011. június 9. 

Az innováció szerepére hívta fel a figyelmet Cséfalvay Zoltán és Pálinkás József is 

Debrecenben az Európai Innovatív Régiók Hete 2011 (WIRE 2011) elnevezésű, háromnapos 

rendezvénysorozaton, amely közös dokumentum, a Debreceni Nyilatkozat (Debrecen 

Declaration) elfogadásával fejeződött be. 

Bővebben 

 

http://hetivalasz.hu/itthon/hajra-gazellak-38339/
http://www.mfor.hu/cikkek/800_millios_fejlesztes__mobilod_lehet_a_berleted_es_a_bankkartyad.html
http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=24854
http://www.mno.hu/portal/keres?type_newspaper=1&str_detailsearchtext=innov%C3%A1ci%C3%B3&search_type=1&str_yearfrom=2011&str_mounthfrom=05&str_dayfrom=21&str_yearto=2011&str_mounthto=06&str_dayto=21&id_user=0&btn_search_0=mehet


 

 

  

  

A szellemitulajdon-jogok szabályozása 

Innováció.hu, 2011. június 12. 

Az Európai Bizottság a szellemitulajdon-jogok működési keretének átszabására irányuló 

átfogó, új stratégiát fogadott el. A szellemitulajdon-jogok szabályozásának megújításával a 

Bizottság új lendületet kíván adni a kreativitásnak és az innovációnak. 

Bővebben 

 

Az innováció elősegíti a gazdaság fejlődését 

MNO Magyar Nemzet Online, 2011. június 12. 

Mindenfajta alkotásnak három forrása van: a szükség, az érdek és az alkotószenvedély. Ha 

valamire nagy szüksége van az embernek, akkor arra törekszik, hogy megszerezze azt. Ha 

valami az ember érdekében áll, akkor addig kapálódzik, ameddig az érdek nem teljesül. Az 

alkotószenvedély mindentől független. Az MNO-nak dr. Vedres András, a Magyar Feltalálók 

Egyesületének főtitkára és a Feltalálók Világszövetségének elnöke számolt be arról, hogy 

miért fontos az innováció és miként hasznosítható a mai kor gazdaságában. 

Bővebben 

 

Új kockázati tőkealap-kezelő indul 

Nemzetgazdaság – OrientPress, 2011.06.15 19:15 

Magyarország első angyal-befektetői tőkealapját indítja el a Day One Capital, melynek 

alapítói az elmúlt évtizedekben komoly tapasztalatokra tettek szert a magyar gazdasági élet 

vezető pozícióiban. A Straub Elek, Simó György, Molnár András és Kákosy Csaba nevével 

fémjelzett befektetési alap elsősorban induló, hazai innováció alapú vállalkozásokba kíván 

fektetni, az informatika, internet, távközlés, energetika és pénzügy területén. 

Bővebben 

 

Brüsszelben is bemutatják a magyar mérnöki tudást 

MNO Magyar Nemzet Online, 2011. június 15. 

A magyar mérnöki tudást bemutató kiállítás nyílt szerdán Brüsszelben, a helyi magyar 

kulturális intézetben. A tárlatot megnyitó Barsiné Pataky Etelka kormánybiztos, a Magyar 

Mérnöki Kamara elnöke hangoztatta, hogy az Európai Unió e fél évben soros magyar 

elnökségénél jobb időszakot és az unió székhelyénél jobb helyszínt nem is lehetett volna 

választani. 

Bővebben 

 

http://www.innováció.hu/cikkek/szellemitulajdon-jogok-szabalyozasa
http://www.mno.hu/portal/790303
http://www.orientpress.hu/84501/RSS
http://www.mno.hu/portal/791043?searchtext=innováció


 

 

  

  

Gyors eredmények erősítik a vállalkozások pályázati kedvét 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 16. 

Nagy érdeklődés mellett továbbra is erősödik a pályázói kedv az Új Széchenyi Terv 

programjainál, különösen a mikro-, kis, és középvállalkozások részéről. A március 1-je óta 

beadható gazdaságfejlesztési pályázatokra 2541 pályázati igény érkezett be. 

Bővebben 

 

Innováció: a válság ellenszere 

HetiVálasz.hu, 2011. június 19. 

A válság alatt is látványos növekedést felmutató orvosiműszer-gyártókat állította példaként a 

többi cég elé a kormány a Heti Válasz negyedik innovációs konferenciáján, ahol a pályázati 

rendszer lassú átalakítása miatt a kormányt is bírálták a résztvevők. 

Bővebben 

 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Megjelent a Széchenyi Tőkebefektetési Alap elindításáról szóló tájékoztató 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 1. 

Elérhető a honlapon a regionális programok keretében megvalósuló Széchenyi 

Tőkebefektetési Alap című konstrukció elindításáról szóló tájékoztató. 

Bővebben 

 

Új pályázati lehetőség a közösségi közlekedés fejlesztésére Dél-Dunántúlon 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 1. 

Megjelent a "Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális 

beruházások támogatása” című, DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú pályázati kiírás. 

Bővebben 

 

Megjelent az Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának 

támogatása című pályázati felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 3. 

2011. június 3-án megjelent a Tudomány-Innováció Program keretében az Akkreditált 

innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása című pályázati felhívás. 

Bővebben 

http://www.nfu.hu/gyors_eredmenyek_erositik_a_vallalkozasok_palyazati_kedvet
http://hetivalasz.hu/tudomany/innovacio-a-valsag-ellenszere-38338/
http://www.nfu.hu/megjelent_a_szechenyi_tokebefektetesi_alap_elinditasarol_szolo_tajekoztato
http://www.nfu.hu/uj_palyazati_lehetoseg_a_kozossegi_kozlekedes_fejlesztesere_del_dunantulon
http://www.nfu.hu/megjelent_az_akkreditalt_innovacios_klaszterek_kozos_technologiai_innovaciojanak_tamogatasa_cimu_palyazati_felhivas


 

 

  

  

 

Megjelent a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása című pályázati 

felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 3. 

2011. június 3-án megjelent a Tudomány-Innováció Program keretében a Piacorientált 

kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása című pályázati felhívás. 

Bővebben 

 

Megjelent az ÁROP-1.1.9 kiemelt projekt 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 7. 

Elérhető az ÁROP-1.1.9 kódjelű, "A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek 

integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség elvű fejlesztésének 

modellezése a közszolgáltatások terén" című kiemelt projekt részletes felhívás és útmutatója, 

mely letölthető az NFÜ honlapjáról 2011. június 7-től. 

Bővebben 

 

Megjelent az ÁROP - 1.1.8. kiemelt projekt 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 7. 

Elérhető az ÁROP-1.1.8 kódjelű, "Stratégiai irányítás megújítása a központi közigazgatásban" 

című kiemelt projekt részletes felhívás és útmutatója, mely letölthető az NFÜ honlapjáról 

2011. június 7-től. 

Bővebben 

 

Honlapra került a közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására vonatkozó 

útmutató 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 7. 

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 4/2011. (i. 28.) kormányrendelet alapján készült közbeszerzési eljárások előkészítésére 

és lefolytatására vonatkozó módosított útmutató elérhető a honlapon. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/megjelent_a_piacorientalt_kutatas_fejlesztesi_tevekenyseg_tamogatasa_cimu_palyazati_felhivas
http://www.nfu.hu/megjelent_az_arop_1_1_9_kiemelt_projekt
http://www.nfu.hu/megjelent_az_arop_1_1_8_kiemelt_projekt
http://www.nfu.hu/honlapra_kerult_a_kozbeszerzesi_eljarasok_elokeszitesere_es_lefolytatasara_vonatkozo_utmutato


 

 

  

  

Megjelent a Tudomány-Innováció Program keretében a Projekt előkészítés című 

pályázati felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 10. 

A GOP-2011-1.5.1 kódszámú Projekt előkészítés című pályázati kiírás célja az összetett 

kidolgozási igényű, európai uniós szinten is kiemelkedő fontosságú és összköltségű, a GOP-

1.4-es intézkedésben támogatható, az ESFRI (European Strategy Forum on Research 

Infrastructures) által készített európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében szereplő 

kutatási nagyberendezés projektek tervezési és előkészítési munkáinak finanszírozása. A 

támogatás célja továbbá a projekt előkészítés színvonalának javítása, a fejlesztések 

megalapozottságának növelése, az előkészítési fázis felgyorsítása az előkészítési feladatok 

időbeli és minőségi elvégzésével. 

Bővebben 

 

Megjelent az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére szolgáló pályázati felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 14. 

Az AIK-2011 kódszámú címpályázat keretében a cím odaítélésekor a klaszterek nem 

részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. Az akkreditált klaszter, illetve annak tagjai 

jogosultak az Új Széchenyi Terv keretében klaszterek, illetve klasztertagok részére kiírt 

pályázatokon való kizárólagos részvételre. 

BőveBővebbenbben 

 

Megjelent az EKOP-3.1.2 kódjelű kiemelt projekt részletes felhívása és útmutatója 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 16. 

Elérhető az EKOP-3.1.2 kódjelű, "Egységes központi elektronikus irat- és 

dokumentumkezelés megvalósítása" című kiemelt projekt részletes felhívás és útmutatója, 

mely a honlapról 2011. június 16-tól letölthető. A kiemelt projekt benyújtására 2011. június 

20. és 2011. július 29. között van lehetőség. 

Bővebben 

 

Támogatásra érdemes cégeket keresnek 

Világgazdaság Online, 2011. június 17. 

Mintegy másfél száz kisvállalat részesülhet a gazdaságpolitikai szempontokból fontos 

szektorokba befektetni kívánó Széchenyi Tőkebefektetési Alap 14 milliárd forintos forrásából 

a következő öt évben. Már a nyáron kampányt indítanak azon cégek felkutatására, amelyek 

érdemesek a közvetlen tőkeoldali támogatásra. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/megjelent_a_tudomany_innovacio_program_kereteben_a_projekt_elokeszites_cimu_palyazati_felhivas
http://www.nfu.hu/megjelent_az_akkreditalt_innovacios_klaszter_cim_elnyeresere_szolgalo_palyazati_felhivas
http://www.nfu.hu/megjelent_az_akkreditalt_innovacios_klaszter_cim_elnyeresere_szolgalo_palyazati_felhivas
http://www.nfu.hu/megjelent_az_ekop_3_1_2_kodjelu_kiemelt_projekt_reszletes_felhivasa_es_utmutatoja
http://www.vg.hu/kkv/kkv-hirek/tamogatasra-erdemes-cegeket-keresnek-351353


 

 

  

  

Új vállalkozásfejlesztési pályázatok júliustól 

Világgazdaság Online, 2011. június 17. 

Július elsejétől újabb három vállalkozásfejlesztési pályázat indul az Új Széchenyi-terv 

keretében. A Közép-magyarországi operatív program (KMOP) Vállalati 

folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című felhívására az idén 1,8 

milliárd forint keretösszegig pályázhatnak a potenciális projektgazdák. A Gazdaságfejlesztési 

operatív programban (GOP) a jelen kiírásokra 19 milliárd forint áll rendelkezésre 2011 és 

2013 között. 

Bővebben 

 

Új Széchenyi Terv 

Az Új Széchenyi Terv uniós pályázatainak társadalmi vitája január 31-én zárult. Ezt követően, 

február 10-én 77 pályázat jelent meg közel 510 milliárd forint keretösszeggel. A pályázatok 

hat fejlesztési programon belül érhetőek el. A kiírásokra március 1-jétől lehet benyújtani a 

pályázatokat, az alábbi programok keretében: 

 Vállalkozásfejlesztési Program (mikrovállalkozások fejlesztésére, vállalati klaszterek 

támogatására, technológia fejlesztésre és munkahelyi képzésekre), 

 Foglalkoztatási Program (hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása, a 

munkaerőpiacra hátrányokkal érkezők esélyeinek javítására), 

 Zöldgazdaság-fejlesztés Program (épületenergetikai fejlesztésekre, települési 

szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzésére, 

megújuló energiafelhasználás növelésére, vagy a távhő-szektor energetikai 

korszerűsítésére), 

 Tudomány-Innováció Program (vállalatok komplex technológiájának támogatására, 

képzés- és tartalomfejlesztésre, innovációs eredmények hasznosításának támogatására 

(kkv-k részére), a felsőoktatás minőségének javítására, valamint az akkreditált klaszter 

tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatására), 

 Gyógyító Magyarország - Egészség Program (turisztikai, valamint egészségügyi 

rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 

létrehozására 

 Közlekedésfejlesztési Program (logisztikai központok és szolgáltatások, kerékpárforgalmi 

hálózatok, településeket összekötő utak, 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére, közúti 

elérhetőség javítására, közutak rekonstrukciójára). 
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http://www.vg.hu/kkv/palyazati-forrodrot/uj-vallalkozasfejlesztesi-palyazatok-juliustol-351354
http://ujszechenyiterv.gov.hu/palyazatok


 

 

  

  

"Harsányi István-díj" 

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából 

magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által 

gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú 

Manager Képzés Alapítványa gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú 

intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló 

hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott 

elősegíteni. 

Beküldési határidő: 2011. június 30-án, 12:00 óráig beérkezően. 

Bővebben 

 

 

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Az Európai Bizottság ismét kiírta az Európa Zöld Fővárosa pályázatot 

A pályázat célja, hogy ösztönözze a városok környezetbarát jellegének fejlesztését, 

jutalmazza az elért eredményeket, és hozzájáruljon a bevált gyakorlatok európai városok 

közötti cseréjéhez. 

A kitüntető címre a www.europeangreencapital.eu internetes oldalon az elkövetkező négy 

hónap során, vagyis október 14-ig adhatnak be pályázatot a 200 ezernél több lakosú európai 

városok. Azokból az országokból, ahol nincs ekkora népességű város, a legnagyobb város 

pályázhat. A 2012 júniusában kihirdetett győztes 2014-ben lesz Európa Zöld Fővárosa. Eddig 

négy város, Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz (Spanyolország) és Nantes nyerte el a díjat 

sorrendben 2010-re, 2011-re, 2012-re, illetve 2013-ra. 

A pályázatokat 12 mutató alapján bírálják el. Figyelembe veszik a helyi hozzájárulást a 

globális éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, a közlekedésszervezést, a városi zöld területek 

arányát, a zajvédelmet, a hulladékkezelést, a biodiverzitás megőrzésének színvonalát, a 

levegő tisztaságát, a vízfogyasztás alakulását, a szennyvíztisztítás megoldását, az 

ökoinnovációt és a fenntartható foglalkoztatást, a környezettudatosság érvényesülését a helyi 

hatóságok irányító tevékenységében, valamint az energiahatékonyságot. 

Az Európa Zöld Fővárosa pályázatra vonatkozó kezdeményezés Jüri Ratasnak, Tallinn 

korábbi polgármesterének a javaslata nyomán született egy 2006-ban tartott tallinni 

találkozón, ahol 15 európai város és az észt városokat tömörítő szövetség közös egyetértési 

nyilatkozatot írt alá a díj létrehozásáról. A pályázat célja, hogy ösztönözze a városok 

környezetbarát jellegének fejlesztését, jutalmazza az elért eredményeket, és hozzájáruljon a 

bevált gyakorlatok európai városok közötti cseréjéhez. A nyertes városok új oldalukról 

mutatkozhatnak be, a kitüntető cím növeli a győztes városok jó hírét, illetve vonzerejét a 

turisták, valamint a jövőbeli munkavállalók és lakosok szemében is. 
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http://www.innovacio.hu/2d_hu.htm#2
http://www.europeangreencapital.eu/
http://www.europeangreencapital.eu/


 

 

  

  

CIP-Öko-innováció - 2011-es (negyedik) pályázati kiírás 

Az öko-innováció pályázati kiírás segítségével az EU olyan innovatív termékek, 

szolgáltatások és technológiák támogatását tűzte ki célul, amelyek óvják környezetünket és 

csökkentik Európa ökológiai lábnyomát. Egy környezetkímélő gazdaságra való áttérés fontos 

részét képezi az Európai Unió új, tízéves gazdaságstratégiájának (EU 2020), és az öko-

innovációs támogatás jelentős segítséget jelent a stratégiában megfogalmazott célok 

elérésében. 

CIP-Öko-innováció - 2011-es (negyedik) pályázati kiírás 

 

Milleniumi Technológiai Díj 2012 

A finnországi Technológiai Akadémia 2011. július 31-ig várja a jelöléseket a 2012-es 

Milleniumi Technológiai Díjra. 2012 nyarán ötödik alkalommal ítélik oda a díjat egy olyan 

technológiai újítás számára, amely jelentősen javítja az emberi élet minőségét és támogatja a 

fenntartható fejlődést. 

A jelöléseket tudományos társaságok, egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok és szervezetek 

adhatnak be, a jelöltek saját magukat nem jelölhetik. A díjat olyan személyek, két vagy három 

fős kutatócsoportok kaphatják meg, akinek a munkája döntő szerepet játszott új technológiai 

fejlesztés vagy innováció során. 

A jelölteket egy nemzetközi felvételi bizottság bírálja. A kiválasztás bejelentése 2012 

tavaszán történik, a végső döntést a finn Technológiai Akadémia Igazgatósága hozza, a 

díjátadó ünnepi ceremóniára Helsinkiben, 2012-ben kerül sor. 

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: deme.erzsebet@darinno.hu 

 

Oroszlánnal a környezetért 

Népszava Online, 2011. június 4. 

A Peugeot 3008 HYbrid4 kapja a Kutatás és Innováció 2011 Díjat, amelyet a MAAF 2011 

Környezetbarát Autó Díj keretében osztanak ki. Az idén hetedik alkalommal megrendezett 

szavazáson az újságírókból álló zsűri a Peugeot-t jutalmazza, amely a világ első dízel-hibrid 

autójának közeljövőben történő piacra dobásával válaszol a környezetvédelem kihívásaira. 
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Öko-innováció.pdf
http://www.millenniumprize.fi/
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=431401


 

 

  

  

Elindult a Zöld Beruházási Rendszert ismertető portál 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 10. 

Június elején indította útjára a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Zöld Beruházási Rendszert 

(ZBR) ismertető portált, a kormányzati honlap tematikus aloldalaként. A 

www.zbr.kormany.hu látogatói megismerkedhetnek a kvótaértékesítés gyakorlatával, 

olvashatnak az aktuális fejleményekről, és megtalálhatják a legfrissebb híreket, pályázati 

lehetőségeket. 

Bővebben 

 

Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az atomenergiát kiiktassuk + Képriport 

MNO Magyar Nemzet Online, 2011. június 14. 

A Magyar Villamos Művek (MVM) 2011–2013-as stratégiája a hatékonyság növelését és a 

cég regionális szerepének kialakítását tartalmazza összhangban az elfogadás előtt lévő 

nemzeti energiastratégiával – mondta Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter kedden 

Budapesten, a társaság sajtótájékoztatóján. 

Bővebben 

 

 

Környezettudatosság 

Mit nevezünk veszélyes hulladéknak? 

A hulladékok közül veszélyes hulladék az, ami rendelkezik az alább felsorolt veszélyességi 

jellemzők közül eggyel vagy többel, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmaz. A 

veszélyes hulladékok eredetük, összetételük vagy koncentrációjuk miatt fokozott kockázatot 

jelentenek a természetre, a környezetre, az emberi egészségre. 

Minden olyan esetben, ha egy hulladékról nem tudjuk, hogy az veszélyesnek minősül-e vagy 

sem, ennek megállapításáig az adott hulladékot veszélyesnek kell tekinteni. 

Leggyakoribb veszélyes-hulladék típusok: 

 gyógyászati hulladék; 

 akkumulátor; 

 elemek; 

 vegyszer, mosószer; 

 növényvédő szer; 

 olaj, olajjal szennyezett tárgyak; 

 azbeszt; 

 üveggyapot; 

 festék, hígítók, oldószerek; 

 állati tetemek, húsipari hulladék; 

 nyersbőr; 

http://www.nfu.hu/elindult_a_zold_beruhazasi_rendszert_ismerteto_portal
http://www.mno.hu/portal/790679?searchtext=innováció


 

 

  

  

 impregnáló szerek hulladékai; 

 gyógyszerek. 

Veszélyességi jellemzők: 

A veszélyességi jellemzőket a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény H 

betűvel és egy sorszámmal jelöli: 

 H1 - robbanó; 

 H2 - oxidáló; 

 H3-A - tűzveszélyes; 

 H3-B - kevésbé tűzveszélyes; 

 H4 - irritáló vagy izgató; 

 H5 - ártalmas; 

 H6 - mérgező; 

 H7 - rákkeltő (karcinogén); 

 H8 - maró (korrozív); 

 H9 - fertőző; 

 H10 - reprodukciót és az utódok fejlődését károsító (teratogén); 

 H11 - genetikai károsodást okozó (mutagén); 

 H12 - anyagok és készítmények, amelyek vízzel, levegővel vagy savval érintkezve 

mérgező vagy nagyon mérgező gázokat fejlesztenek; 

 H13 - anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belőlük a lerakást 

követően valamely formában - pl. kimosódás - a felsorolt tulajdonságok bármelyikével 

rendelkező anyag keletkezzék; 

 H14 - környezetre veszélyes (anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a 

környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, 

illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét 

megváltoztatják). 

http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/jogszabalyok/kv/0300100.htm

