
 

 

  

  

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. Országos innovációs hírek 

IV. Országos pályázati információk 

V. Külföldi pályázati felhívások 

VI. Felhívások 

 

 

I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI 

 

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2020. 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület kidolgozta a Dél-

alföldi Regionális Innovációs Stratégia végleges változatát, amelynek fő célkitűzése a 

regionális innovációs rendszer lehetséges fejlődési irányainak kijelölése, figyelembe véve 

a regionális adottságokat, folyamatokat és feltételeket. 

A kiterjedt primer és szekunder adatgyűjtéssel illetve társadalmi-gazdasági elemzéssel 

megalapozott, majd társadalmi vita során a régió innovációs szereplőinek konszenzusával 

véglegesített regionális innovációs stratégia hosszú távú, átfogó, ugyanakkor folyamatosan 

felülvizsgálandó és adott esetben megújítandó keretet nyújt a regionális fejlesztési programok 

számára. 

A regionális innovációs stratégiát jelen levelünkhöz mellékeljük, azonban a dokumentum 

letölthető a következő linkről is: http://www.darinno.hu/data/content/1580-26-del-

alfoldi_ris.pdf.  

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2020. 

 

 

http://www.darinno.hu/data/content/1580-26-del-alfoldi_ris.pdf
http://www.darinno.hu/data/content/1580-26-del-alfoldi_ris.pdf
../../../../szigethyl/RIS/Vegleges/Del-alfoldi_RIS.pdf


 

 

  

  

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Közös román-magyar kutatási program indult a Maros mentén 

Szegedma.hu, 2011. június 24. 

Közös román-magyar kutatási program indult a szegedi és a temesvári egyetem 

szakembereinek részvételével a Maros Lippa és Szeged közötti, alföldi szakaszán a folyó 

múltjának, jelenének és jövőjének a vizsgálatára. 

Bővebben 

 

Kiemelt beruházássá tette a szegedi lézerkutatót a kormány 

Szegedma.hu, 2011. június 30. 

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította az 

ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged 

közigazgatási területén történő megvalósítását – az erről szóló rendelet a legutóbbi Magyar 

Közlönyben jelent meg. 

Bővebben 

 

Hallgatói innovációs verseny 

Délmagyarország, 2011. július 3. 

Második alkalommal rendezték meg a 2013-ban megnyíló Informatorium projekt részeként az 

innovációs versenyt. 

Bővebben 

 

 

III. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Díjazták a Corvin sétány fejlesztőjét 

Napi Gazdaság, 2011. június 22. 

A magyarországi szupermárkák kiválasztásának alapja a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalának PIPACS adatbázisa, amelyben több mint 180 ezer nemzeti védbejegyzés 

található. A marketing szakma, a média és a tudományos élet vezető képviselőiből álló 

szakértők ennek az adatbázisnak a szűkített és frissített változatából választották ki a 2011-es 

év hazai Superbrand-jeit. A jelölés kizárólag szakmai szempontok alapján történik, hiszen 

sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet az elismerésre. 

Superbrands díjat nyert a Corvin sétányt fejlesztő Cordia Zrt. 

Bővebben 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/06/kozos-roman-magyar-kutatasi-program-indult-a-maros-menten.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/06/kiemelt-beruhazassa-tette-a-szegedi-lezerkutatot-a-kormany.html
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/hallgatoi_innovacios_verseny_/2228202/
http://www.napi.hu/ingatlan/dijaztak_a_corvin_setany_fejlesztojet.487381.html


 

 

  

  

 

Shiba professzor átadta a IIASA–Shiba Díjakat 

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, 2011. június 22. 

Shoji Shiba professzor – mint az EOQ MNB által szervezett Minőségügyi Világkongresszus 

meghívott főelőadója – hazánkban tartózkodott. A nyertes pályázóink június 22-én a 

Kempinski Hotelben, a Világkongresszus záró Plenáris ülésén személyesen vehették át a 

IIASA-Shiba-díjakat a professzortól. A díjátadásról szóló összefoglalót olvashatják Kiválóság 

hírlevelünk jelen számából, továbbá hírt adunk a 2011-es IIASA-Shiba Díj pályázati felhívás 

újdonságairól is. 

Bővebben 

 

Indul a magyar EUREKA elnökség 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkárság, 

2011. június 23. 

Magyarország nevében Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

gazdaságstratégiáért felelős államtitkára június 22-én, Jeruzsálemben ünnepélyes keretek 

között átvette az EUREKA együttműködési program elnöki tisztségét a következő egy évre. 

Hazánk 2011. július 1-jén kezdi meg a K+F projektek támogatására és koordinálására 

létrehozott, idén 25 éves szervezet vezetését. 

Bővebben 

 

Stratégiai nyitás Szaúd-Arábia felé 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Külgazdaságért Felelős Államtitkárság, 2011. június 27. 

Magyarország és Szaúd-Arábia stratégiai partnerként tekint egymásra. A szaúdi féllel olyan 

kulcsfontosságú elemekről tárgyaltunk, mint a tőkebefektetések lehetőségei vagy az 

élelmiszer export – mondta Becsey Zsolt szaúd-arábiai hivatalos látogatása kapcsán a 

Kormányportálnak adott interjúban. Az államtitkár úgy fogalmazott: megnyílt az út a 

magasabb szintű államközi találkozókra is. 

Bővebben 

 

Egységesül az európai szabadalmi rendszer 

Napi Gazdaság, 2011. június 27. 

Megállapodtak az európai uniós tagországok versenyképességi ügyekért felelős miniszterei 

hétfőn azokról a jogszabályjavaslatokról, amelyek hatályba lépése után az EU-ban létrejön az 

egységes szabadalmi rendszer. 

Bővebben 

 

http://www.netletter.netgo.hu/ugratasok/ugras.php?hol=szovetsegkivalosag&az=2387&id=1&email=no
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/parlamenti-es-gazdasagstrategiaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/indul-a-magyar-eureka-elnokseg
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/kulgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/strategiai-nyitas-szaud-arabia-fele
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/egysegesul_az_europai_szabadalmi_rendszer.487763.html


 

 

  

  

Ligetfalvi Gábor a Nemzeti Innovációs Hivatal új elnökhelyettese 

Nemzeti Innovációs Hivatal, 2011. június 27. 

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2011. június 1-i hatállyal Ligetfalvi Gábort 

nevezte ki a Nemzeti Innovációs Hivatal kül- és belkapcsolati elnökhelyettesének. 

Bővebben 

 

Cséfalvay: növeli a versenyképességet a közös uniós szabadalom 

Népszava Online, 2011. június 27. 

Növelni fogja az európai uniós vállalatok versenyképességét a közös uniós szabadalom, 

különösen az innovációs tevékenységtől nagyban függő cégek körében - hangoztatta az 

elnöklő Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára a témáról 

hétfőn Luxembourgban folytatott EU-miniszteri eszmecserén. 

Bővebben 

 

Tizedére csökken 2014-től a szabadalom díja 

BruxInfo, 2011. június 27. 

Megállapodtak az uniós tagállamok az egységes európai szabadalmi rendszer tartalmi és 

nyelvi elemeiről. A magyar elnökség elképzelései szerint 2014-től már az új rendszerben, a 

mostani ár tizedéért lehet európai oltalmat szerezni a találmányokra. Olaszország és 

Spanyolország továbbra sem vesz részt az együttműködésben. 

Bővebben 

 

Adókedveményekkel ösztönözné a kormány a magánszférát az innovációra 

Euractiv.hu, 2011. június 28. 

A magánszektor és az üzleti élet bevonásával kellene támogatni a kutatás-fejlesztési (K+F) 

projekteket Európában és Magyarországon – ez a TéT Alapítvány által szervezett A kutatók 

képzése, karrierlehetőségei és mobilitása az Innovatív Unióban című, június 28-29-én 

rendezett budapesti kétnapos nemzetközi konferencia egyik fő üzenete. A rendezvény a 

különböző ágazatok együttműködése mellett foglalkozik a kutatónők helyzetével, a kutatói 

életpályamodellekkel és a mobilitási lehetőségekkel. 

Bővebben 

 

http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/ligetfalvi-gabor-nemzeti
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=443801
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20110627-tizedere-csokken-2014-tol-a-szabadalom-dija.html
http://www.euractiv.hu/innovacio_es_kreativitas/hirek/adokedvemenyekkel-sztnzne-a-kormany-a-maganszferat-az-innovaciora-003440


 

 

  

  

Kevesebb adminisztrációval kell bajlódniuk a vállalkozásoknak 

Hvg.hu, 2011. június 30. 

Az egyszerű államról, a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentéséről szóló program 

második csomagjának intézkedéseiről az ősszel dönthet a kormány, ennek eredményeként 

2012-ben 500 milliárd forinttal csökkennek a vállalkozások terhei - jelentette be Cséfalvay 

Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára Budapesten. 

Bővebben 

 

Egis: A gyógyszertörvény veszélyezteti a K+F tevékenységet 

HetiVálasz.hu, 2011. július 4. 

Veszélyezteti az Egis kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységét, és összességében kockáztatja a 

magyarországi innováció jövőjét a pénteken kihirdetett gyógyszertörvény - állítja a 

gyógyszeripari cég. 

Bővebben 

 

Az EP is új köztes kategóriát vezetne be a régióknak 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 5. 

A jövőben egy új, köztes finanszírozási kategóriát hoznának létre azon régiók számára, ahol a 

GDP az uniós átlag 75-90 százaléka között alakul – az erről szóló jelentést kedden fogadta el 

az Európai Parlament. 

Bővebben 

 

Mi lesz az innovációval? 

Napi Gazdaság, 2011. július 6. 

Idén a második félévben egy átfogó kutatás-fejlesztés és innováció-politikai (K+F+I) 

stratégiát és akcióterv készül. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból megindultak a 

kifizetések, március óta már 6,4 milliárd forintot folyósítottak. 

Bővebben 

 

http://hvg.hu/kkv/20110630_adminisztrcio_vallalkozasok
http://hetivalasz.hu/itthon/ellentetes-hatasu-a-torveny-39124
http://www.nfu.hu/az_ep_is_uj_koztes_kategoriat_vezetne_be_a_regioknak
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/mi_lesz_az_innovacioval_matolcsy_valaszolt.488729.html


 

 

  

  

Az Energia Központ vette át a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság közreműködő 

szervezeti feladatait 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 6. 

2011. július elsején hatályba lépett az „Energia Központ” Energiahatékonysági, 

Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak 

meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról szóló 86/2011. (V. 

31.) Korm. rendelet, valamint a Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 

28/2011. (V.31.) NFM rendelet, amelyek az „Energia Központ” Energiahatékonysági, 

Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságot közreműködő szervezetként jelölték ki a Környezetvédelmi Fejlesztési 

Igazgatóság (KöFI) KEOP keretében megvalósuló projektek, a PHARE és LIFE 

programokkal kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a 2000-06 ISPA/KA finanszírozású 

környezetvédelmi projektek megvalósulásához szükséges valamennyi intézkedés tekintetében. 

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Közreműködő Szervezeti feladatainak 

ellátása nem változik, az eddig megszokott módon és elérhetőségekkel nyújthatják be 

pályázataikat. 

Bővebben 

 

Az innovációs járulék ellenőrzésével összefüggő tapasztalatok 

Hírös.index, 2011. július 7. 

Az adózók körében az innovációs járulékot a „kis adónemek” között szokták említeni, 

azonban a járulékcsökkentést igénybe vevő kötelezettek esetében, ha csak az elmúlt 1,5-2 

évben folytatott ellenőrzéseket vesszük alapul, igen jelentős számban születtek innovációs 

járulék adónemben megállapítások, az igénybe vett K+F (kutatási-fejlesztési) szolgáltatások 

során észlelt tartalmi hiányosságok miatt. 

Bővebben 

 

Cséfalvay: Még nagyobb hangsúlyt kap a kutatás-fejlesztés 

Inforadio.hu, 2011. július 8. 

Júliustól Magyarország látja el az EUREKA elnökségi feladatait egy évre. Az 25 éves 

szervezet olyan kormányok közötti együttműködés, amely az innovációt, az új tudásra épülő 

gazdasági növekedést hívatott támogatni - mondta el a Nemzetgazdasági Minisztérium 

államtitkára. Cséfalvay Zoltán hozzátette: az unió a 2014-2020 közötti uniós költségvetési 

ciklusban várhatóan 80 milliárd eurót fordít a kutatás-fejlesztési projektekre. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/az_energia_kozpont_vette_at_a_kornyezetvedelmi_fejlesztesi_igazgatosag_kozremukodo_szervezeti_feladatait
http://hiros.index.hu/magazin/tuti/az_innovacios_jarulek_ellenorzesevel_osszefuggo_tapasztalatok
http://inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-444742


 

 

  

  

Társadalmi egyeztetésen a mind a 7 régióban megjelenő "Az üzleti infrastruktúra és a 

befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak 

támogatása" c. pályázat 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 12. 

Egyeztetési időszak: 2011. július 12. - július 31. 

Bővebben 

 

Induló energiahatékonysági programok a lakosság és a KKV szektor számára 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 14. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1,6 milliárd forint keretösszegben ír ki pályázatot 

energiahatékonysági felújításokra, energiatakarékos új otthonok építésére az Új Széchenyi 

Terv Zöld Beruházási Rendszer keretében. 

Bővebben 

 

Átadták a 2011. évi Pannon Novum Regionális Innovációs Díjakat 

Pannon Novum, 2011. július 14. 

Idén márciusban vállalkozás és ifjúsági kategóriában hirdette meg innovációs pályázatát a 

Pannon Novum Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Vas Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pénzügyi 

támogatásával a 2011. évi Nyugat-Dunántúli Pannon Novum Regionális Innovációs Díj 

elnyerésére. A vállalkozás kategóriában öt, az ifjúságiban két pályamű érkezett. 

Bővebben 

 

Összehangoltabbá válhatnának a támogatások 

OrientPress Hírügynökség, 2011. július 18. 

A kormány a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése érdekében a 

közvetlen és a közvetett támogatási formákat egységében kezelő támogatási rendszer 

kialakítását kívánja megvalósítani. Így a jelenleginél egyértelműbbé és összehangoltabbá 

válhatnának az ágazat állami forrásból való közvetett támogatásának lehetőségei. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/tarsadalmi_egyeztetesen_a_mind_a_7_regioban_megjeleno_az_uzleti_infrastruktura_es_a_befektetesi_kornyezet_fejlesztese_ipari_parkok_iparteruletek_es_inkubatorhazak_tamogatasa_c_palyazat
http://www.nfu.hu/indulo_energiahatekonysagi_programok_a_lakossag_es_a_kkv_szektor_szamara
http://www.pannonnovum.hu/hirek/regionalis-hirek/atadtak-a-2011-evi-pannon-novum-regionalis-innovacios-dijat-?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=INNO-HÍR:%20PANNON%20NOVUM%20HETI%20HÍRLEVELE
http://www.orientpress.hu/85846/RSS


 

 

  

  

Több tízmilliárd forintos forrás a klasztereknek 

Hvg.hu, 2011. július 19. 

Az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) kiemelten kezelik az együttműködést megvalósító 

akkreditált innovációs klaszterek támogatását, jelenleg két pályázat is nyitott kifejezetten 

számukra több tízmilliárd forintos kerettel - mondta Siba Ignác, a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség (NFÜ) Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) irányító hatóságának 

főigazgatója. 

Bővebben 

 

Európa Díjat nyert a fehérvári vállalkozásfejlesztő szervezet 

OrientPress Hírügynökség, 2011. július 19. 

Jelentős nemzetközi elismerést zsebelt be a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő 

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A megye leghíresebb 

vállalkozásfejlesztő szervezete a „Befektetés és Innováció a Mikrofinanszírozásban – Európa 

Díj 2011” kategória győztese lett az „Innovatív technológiák alkalmazása” területen. 

Bővebben 

 

 

IV. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

CSR Hungary Díj 

Csrhungarydij.eu, 2011. június 21. 

Újra pályázhatnak a felelősen működő cégek a CSR Hungary Díjra, mely a hiteles csr 

(vállalatok társadalmi felelőssége) támogatását tűzte ki célul. A jelentkezőket új kategóriák 

szerint várják, úgymint: 

 vezető csr gyakorlatok - C(S)R menedzsment, 

 közös felelősség - Közös ügyek, 

 környezet/zöld kiválóság, 

 CSR Kiválóság/személy, 

2011. október 17-ig. 

Bővebben 

 

http://hvg.hu/gazdasag/20110719_uj_szechenyi_terv_akkreditalt_innovacios_#rss
http://www.orientpress.hu/85923/RSS
http://www.csrhungarydij.eu/csr-hungary-dij/


 

 

  

  

Új pályázat a területi együttműködések elősegítése érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 21. 

Megjelent a „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” című pályázat. A 

pályázatok benyújtására 2011. július 11-től 2011. augusztus 1-ig van lehetőség. 

Bővebben 

 

Új pályázati lehetőség önkormányzati utak fejlesztésére Észak-Alföldön, Dél-Alföldön és 

Közép-Dunántúlon 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 21. 

Megjelentek az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című, ÉAOP-3.1.2/A-11, 

DAOP-3.1.1/B-11 és KDOP-4.2.1/B-11 kódszámú pályázati kiírások. A pályázatok 

benyújtására 2011. szeptember 15-től nyílik lehetőség. részletek 

Bővebben 

 

Új pályázat a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 21. 

Ismét megjelent a "Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok 

intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése" című pályázat. 

Bővebben 

 

Új pályázat a Referencia intézmények hálózatának fejlesztése érekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 22. 

Megjelent a "Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése" című 

pályázat. 

Bővebben 

 

Pályázat az Egységes Módszertani Intézmények fejlesztése érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 22. 

Megjelent „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott 

szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében" című pályázat. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/uj_palyazat_a_teruleti_egyuttmukodesek_elosegitese_erdekeben
http://www.nfu.hu/uj_palyazati_lehetoseg_onkormanyzati_utak_fejlesztesere_eszak_alfoldon_del_alfoldon_es_kozep_dunantulon
http://www.nfu.hu/uj_palyazat_a_kozlekedesi_infrastruktura_fejlesztesere
http://www.nfu.hu/uj_palyazat_a_referencia_intezmenyek_halozatanak_fejlesztese_erekeben
http://www.nfu.hu/palyazat_az_egyseges_modszertani_intezmenyek_fejlesztese_erdekeben


 

 

  

  

Új pályázati lehetőség a gyermeksürgősségi ellátás fejlesztésére Közép-Magyarországon 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. június 24. 

Megjelent a Sürgősségi, gyermeksürgősségi ellátás fejlesztése című, KMOP – 4.3.1./B – 11 

kódszámú pályázati kiírás. A pályázatok benyújtására 2011. szeptember 1-től nyílik lehetőség. 

Bővebben 

 

Új pályázati felhívás környezetfejlesztési akciók támogatására Közép- és Nyugat 

Dunántúlon 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 5. 

Megjelentek a Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért című, KDOP-4.1.1/F-

11, NYDOP-4.1.1/D-11 kódszámú pályázati felhívások. A pályázatok benyújtására 2011. 

július 30-tól nyílik lehetőség. 

Bővebben 

 

Új pályázati lehetőség civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 5. 

Megjelentek a civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztését támogató pályázati 

kiírások a Dél-alföldi, Észak-alföldi, Észak-Magyarországi, valamint a Dél-dunántúli 

régiókban DAOP-5.1.3, ÉAOP-5.1.3-11, ÉMOP - 3.3.1.-11., DDOP-2011-3.1.3.F 

kódszámokkal. A pályázatok benyújtására 2011. augusztus 1-től nyílik lehetőség. 

Bővebben 

 

Új pályázati felhívás omlásveszélyes partfalak stabilizálására Közép- és Dél-Dunántúlon 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 5. 

Megjelentek a DDOP-5.1.5/D-11. kódszámú, Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak 

stabilizálása című, valamint a KDOP-4.1.1/C-11 kódszámú, Omlás- és csúszásveszélyes 

partfalak állékonyságának biztosítása című pályázati kiírások. A pályázatokat 2011. július 30-

tól lehet benyújtani. 

Bővebben 

 

Új pályázati felhívás rekultivációs programok elvégzésére Észak-Alföldön és Nyugat-

Dunántúlon 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 7. 

Megjelentek a Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése című, NYDOP-

4.1.1/C-11., ÉAOP-5.1.2/C-11. kódszámú pályázati felhívások. A pályázatok benyújtására 

2011. augusztus 1-től nyílik lehetőség. 

Bővebben 

http://www.nfu.hu/uj_palyazati_lehetoseg_a_gyermeksurgossegi_ellatas_fejlesztesere_kozep_magyarorszagon
http://www.nfu.hu/uj_palyazati_felhivas_kornyezetfejlesztesi_akciok_tamogatasara_kozep_es_nyugat_dunantulon
http://www.nfu.hu/uj_palyazati_lehetoseg_civil_szervezetek_infrastrukturalis_felteteleinek_fejlesztesere
http://www.nfu.hu/uj_palyazati_felhivas_omlasveszelyes_partfalak_stabilizalasara_kozep_es_del_dunantulon
http://www.nfu.hu/uj_palyazati_felhivas_rekultivacios_programok_elvegzesere_eszak_alfoldon_es_nyugat_dunantulon


 

 

  

  

 

Pályázat az érdekképviseleti szervezetek kapacitás-fejlesztésére 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 14. 

Megjelentek az "Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése – Munkavállalói és 

munkáltatói jogsegélyszolgálat" című konstrukciók. 

Bővebben 

 

Új Széchenyi Terv pályázat nyílt a hazai turizmus fejlesztéséért 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 15. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetésre kerülő, igen népszerűnek ígérkező 

hazai forrású pályázat célja a belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, 

turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása. 

Bővebben 

 

 

V. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Start-up Chile 

A Start-up Chile, a chilei kormány úttörő kezdeményezése, és fő célja, hogy Chilébe vonzza 

az innovatív szellemű, globális gondolkodásmóddal rendelkező fiatal tehetségeket a világ 

minden tájáról. 

Az egyetlen követelmény a jelentkezéshez egy kiváló üzleti ötlet. 

2011 folyamán a Start-Up Chile 300 projektet támogat és ez a szám 2014-ig 1000-re nő. 

Minden projektet 40 000 dollárral jutalmaznak és egy 24 hetes üzleti és mentori képzést 

biztosítanak számukra, Santiagoban. 

2010-ben a világ különböző részeiről 23 projekt nyerte el a támogatást és a képzési 

lehetőséget, melyet a Szilícium-völgyből érkezett szakemberek és a chilei innovációs fórumok 

szakértői ítéltek oda a felvételi folyamatot követően.  

A projektek sokféle területről kerülhetnek ki, többnyire technológia jellegű pályamunkák 

érkeznek, de pályáztak e-kereskedelem, társadalmi törekvések megvalósítási ötletével és 

design munkákkal is. 

2011 következő beadási határideje: október 3. 

Bővebb információ: Jorge Vidal magyarországi konzul, e-mail: conchile@embachile.hu, web: 

www.startupchile.org. 

 

http://www.nfu.hu/palyazat_az_erdekkepviseleti_szervezetek_kapacitas_fejlesztesere
http://www.nfu.hu/uj_szechenyi_terv_palyazat_nyilt_a_hazai_turizmus_fejleszteseert
mailto:conchile@embachile.hu
http://www.startupchile.org/


 

 

  

  

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 

 

 

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: deme.erzsebet@darinno.hu 

 

A magyar kormány támogassa a hazai megújuló energia ágazatot! 

Mszp.hu, 2011. június 27. 

"Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben az Európai Unió és benne Magyarország új 

technológiai és gazdasági megoldások bevezetésével, folyamatos innovációval képes 

megőrizni vezető szerepét. Hazánk a zöld gazdasági növekedés valódi nyertese lehetne. Az 

ország továbbra is több milliárd forint értékű széndioxid kvóta-vagyonnal rendelkezik, 

amelynek értékesítését a kormánynak sürgősen folytatnia kellene. A hazai adottságok mellett 

képesek lennénk nagymennyiségű alapanyagot előállítani bioenergia-termelés céljából. Ezért 

érthetetlen, hogy az új magyar vidékstratégia miért zárja ki az energetikai célú mezőgazdasági 

alapanyag termelés támogatását. Ideje, hogy a magyar kormány elkötelezze magát a megújuló 

energia felhasználásának bővítése mellett, és támogassa az innovatív hazai fejlesztéseket" - 

fogalmazott Tabajdi Csaba, az EP Környezetvédelmi Bizottságának tagja az Európai Unió 

30%-os kibocsátáscsökkentési vállalásáról készített jelentéséhez benyújtott írásbeli 

hozzászólásában. 

Bővebben 

 

http://www.millenniumprize.fi/
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://mszp.hu/hirek/a_magyar_kormany_tamogassa_a_hazai_megujulo_energia_agazatot


 

 

  

  

Nissan Micra DIG-S: Tiszta öröm 

TestCar Magazin, 2011. július 6. 

DIG-S: a világ egyik legtisztább benzinmotorja 

A valódi technikai innováció, az alacsony károsanyag-kibocsátás és a dinamikus teljesítmény 

kombinációja. 

Bővebben 

 

47 százalékos energiamegtakarítás a BME-n 

Zöldtech Online, 2011. július 7. 

Épületenergetikai fejlesztésnek köszönhetően 4500 GJ-al csökken a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem éves energiafelhasználása. Az Európai Uniós támogatással 

megvalósuló beruházás célja a BME ’E’ épületének korszerűsítésén keresztül csökkenteni az 

egyetem energiafogyasztását és üvegházhatású gáz kibocsátását. 

Bővebben 

 

Elindult a próbaüzem Magyarország legnagyobb biogázüzeménél 

Zöldtech Online, 2011. július 12. 

Befejeződtek a magyarországi, nettó bekerülési értéken számítva csaknem 5 milliárd forintos 

és 4,2 MW teljesítményű biogázerőmű építési munkálatai. Az erőművét építő Aufwind 

megkezdte a próbaüzemet, hogy ősszel átadhassa az ország legnagyobb teljesítményű 

biogázüzemét. 

Bővebben 

 

Környezettudatosság 

Zöldellő nyarat mindenkinek! 

Tudatoslét.hu, 2011. június 5. 

Ezerrel közeleg a nyár, aki csak teheti, 

céltudatosan vagy csak munkaidőben el-

elmerengve már tervezgeti a jól megérdemelt 

nyaralás részleteit. Vajon a tervek szövögetése 

közben hányunknak jut eszébe a százezer 

fontos szempont mellett arra is ügyelni, hogy 

a vakációzás is lehet „zöld”, hogy eközben 

sem kellene túlzottan megnövelnünk az 

ökolábnyomunkat? 

Nyaralásunk földrajzi céljának megválasztása 

talán a legsarkallatosabb kérdése a 

http://www.testcar.hu/hu/news/110706-nissan-micra-dig-s-technika-tiszta-benzinmotor.html
http://zoldtech.hu/cikkek/20110706-BME?h=1
http://zoldtech.hu/cikkek/20110711-biogazuzem?h=1


 

 

  

  

tervezésnek. Szempontrendszerünket meghatározhatja a család tagjainak megannyi kívánsága, 

„előéletünk” az utazások terén, pénztárcánk kerülete stb. Alapvetően azonban azt kell 

kitalálnunk, milyen jellegű pihenést szeretnénk. Jó tudni, hogy minél közelebb maradunk 

lakóhelyünkhöz, annál kevésbé terheljük meg környezetünket, illetve a családi kasszát a 

közlekedéssel. 

Ökoturizmus 

A kedvelt kifejezés felelősségteljes 

utazásokat foglal magába. A turisták oly' 

módon ismerik meg a sokszor érintetlen 

természeti területeket, hogy közben 

igyekeznek a lehető legkisebbre 

csökkenteni a látogatók okozta negatív 

hatásokat, és nem utolsósorban 

hozzájárulnak a helyi lakosok jólétéhez. 

Az ökoturizmus egyszerre gazdasági 

szegmens és szemléletmód is, amely 

hazai körülmények között elsősorban a 

nemzeti parkok és egyéb védett területek 

látogatását jelenti. Mivel Magyarország természeti értékekben rendkívül gazdag, maradhatunk 

is hazai berkekben. 2011 nyarán 10 nemzeti park, 36 tájvédelmi körzet és 152 országos 

jelentőségű természetvédelmi terület várja a turistákat. A nemzeti parkok igazgatóságainak 

honlapjain, a Zöld Pont hálózaton, a Tourinform irodáknál, illetve kiadványokban, 

prospektusokban folyamatosan hozzáférhetők az ökoturisztikai szolgáltatások és programok. 

A nemzeti parkok weboldalai gyakran felhívják a figyelmet a szakvezetés, a 

kerékpárkölcsönzés és a szállás lehetőségeire is, letölthető formában kínálják az éves 

programnaptárokat, részletes leírásokat tartalmaznak az előzetes felkészüléshez a 

tájegységekről, tanösvényekről. Nyaralásunkba nem csak autós, kerékpáros vagy gyalogos 

kirándulásokat szőhetünk bele: vannak kenus, kajakos, illetve overallos barlangi túrák is. 

Öko-strandok 

A városi strandok kicsik, piszkosak, drágák 

és zsúfoltak. Irány inkább valamely hazai 

természetes víz partja, és ha már strand, 

akkor miért ne legyen legalább valamennyire 

öko? A tévhitekkel ellentétben nem a 

szabadstrandok a legzöldebbek, ezek 

ugyanis a szükséges szolgáltatások 

(hulladékgyűjtők, illemhelyek stb.) hiánya 

miatt nagyobb terhelést jelentenek a 

környezetnek a belépőjegyes fürdőhelyeknél. 

Amikor vízparti nyaralóhelyet választunk, jó 

támpont lehet döntésünkhöz az ún. 

Kékhullám zászló program (Blue Flag). Az 

1985-ben Fran- ciaországból útnak indult 



 

 

  

  

minőségbiztosítási rendszer keretében elismerő címet kaphatnak azok a strandok, amelyek 

környezetvédelmi oktatást is megjelentetnek programjaikban, illetve megfelelnek bizonyos 

környezetvédelmi, vízminőségi és biztonsági előírásoknak. A címet kiérdemelt hazai 

fürdőhelyek listája elérhető a weben is. 

 

http://www.kvvm.hu/szakmai/balaton/lang_hu/v_kekhullam.htm

