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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

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK
Magyarország legnagyobb biogázerőművét adták át
Napi.hu, 2011. szeptember 13.
Az új biogázerőmű gőzt, fűtési és használati meleg vizet, illetve hűtési hideg energiát biztosít;
valamint elősegíti Magyarország megújuló energiatermelési céljainak elérését és az Európai
Unió 20/20/20 kezdeményezésének teljesítését is.
A GE Jenbacher biogázmotorjait alkalmazó hőenergetikai megoldás technológiai gőzt, fűtési
és használati melegvizet, illetve hűtési hidegenergiát biztosít a szarvasi Gallicoop
Pulykafeldolgozó Zrt. számára.
Bővebben

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI
Szellemitulajdon-védelmi és vállalkozásismereti fórum
Időpont: 2011. szeptember 21. (10.00-13.00 óra)
Helyszín: Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 63.)
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala együttműködve a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával, a Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvánnyal és az Enterprise Europe
Network szegedi irodájával Szellemitulajdon-védelmi és vállalkozásismereti fórumot szervez.
Bővebben
Klaszter szemináriumok kis-és középvállalkozások részére
Időpont: 2011.szeptember 22. (09:00 - 14:00 óra)
Helyszín: Kamarai Székház, I. emeleti Lednitzky terem (6721 Szeged, Párizsi krt 8-12.)
A Vajdasági Gazdasági Kamara – a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
partnerségével – sikeres pályázatot nyújtott be „Az élelmiszeripar valamint a megújuló
energia szektor klaszteresedési lehetőségei a határmenti régióban” címmel a MagyarországSzerbia IPA Határon átnyúló Együttműködési Program keretében, melyben szerbiai
partnerként a Vajdaság AT Stratégiai Gazdaságkutatási Központja (Vojvodina CESS) is részt
vesz.
Bővebben

Kutatók éjszakája
Időpont: 2011. szeptember 23.
2011. szeptember 23-án máskor nem látogatható különleges helyszínekkel, érdekes
kísérletekkel, hihetetlen programokkal vár a legnagyobb tudományos ismeretterjesztő
fesztivál! Találkozz a kutatókkal, próbáld ki eszközeiket, vizsgáld meg találmányaikat, ismerd
meg munkájukat! Jövőkutatás, hanglebegés, elektronágyú, fénymalom, plazmagömb…
Fedezd fel Te is, mit tartogat számodra ez az izgalmas éjszaka!
Bővebben

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK
Új elnök az IPE élén
Országos Sajtószolgálat, 2011. augusztus 25.
Dr. Fekete Roland az Ipari Parkok Egyesület új elnöke.
Bővebben
Három magyar fiatal a londoni fiatal tudósok fórumán
OrientPress Hírügynökség, 2011. augusztus 26.
Az idei fórum (London International Youth Science Forum) 2011. július 27. és augusztus 11.
között már 53. alkalommal került megrendezésre, 17 és 21 év közötti fiatalok számára. A
programok helyszínéül az Imperial College of London szolgált, 47 ország, összesen 300 fiatal
tudós-jelölttel képviseltette magát a rendezvényen. Az eseményre a Magyar Innovációs
Szövetség 2003 óta évente delegál fiatalokat.
Bővebben
Innovációs díjat nyert a Nextent
Blogtimes.hu, 2011. szeptember 2.
Innovációs díjat nyert a Voice Miner, a Nextent beszéd- és érzelemfelismerő rendszere A
Nextent Informatika Zrt. nemzetközi szinten is egyedülálló beszéd- és érzelemfelismerő
rendszere, a Voice Miner elnyerte az IT Business Leadership Award 2011 Különdíját, melyet
2005 óta minden évben egy független szakmai grémium ítél oda a hazai üzleti élet
példaértékű innovatív ICT-megoldásokat megvalósító szereplői számára.
Bővebben

MTA-Richter közös javaslat a kutatás-fejlesztés támogatására
InfoRádió.hu, 2011. szeptember 5.
Új rendszert javasol a Richter és a Magyar Tudományos Akadémia a kutatás-fejlesztés
támogatására - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bogsch Erik. A Richter Gedeon
Nyrt. vezérigazgatója szerint, ha az innovációs járulékként befizetett összegeket pályáztatással
osztanák el, akkor biztosíthatnák a kutatás-fejlesztés megbízható anyagi hátterét.
Bővebben
Elkészült a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia
OrientPress Hírügynökség, 2011. szeptember 8.
A Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia a környezetvédelem, a
versenyképesség és a foglalkoztatás terén kitűzött célokat hangolja össze. A tervek olyan
környezetvédelmi ipart alapoznak meg, ami növeli a foglalkoztatást, az ország
versenyképességét. A környezettechnológiai újításokra épített gazdaság elengedhetetlen
Magyarország hosszú távú fejlődéséhez.
Bővebben
Többletpont járhat az innovatív vállalkozásoknak
Vállalkozói Negyed, 2011. szeptember 9.
Az Új Széchenyi Terv kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatoknál 2012-től többletpontot
kaphatnak majd azok a cégek, amelyek alkalmazzák az Európai Bizottság által is támogatott
IMP3rove Nemzetközi Innovációs Menedzsment módszert.
Bővebben
Nanocsodák mozgásban: elindult az akadémiai nanobusz
NoPlaza, 2011. szeptember 13.
Víztisztító labirintusban menekülő esőcsepp, a lepkék szivárványszínének titkai,
nanométerekben mérő futópad - ilyen és ezekhez hasonlatos érdekességekkel ismerkedhetnek
meg a látogatók az MTA interaktív mobil kiállításán, amely a nanovilág hétköznapi csodáit
mutatja be. A nanobuszt Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke indította el
2011. szeptember 12-én, hétfőn Budapesten, az MTA székháza elől.
Bővebben

Budapesten hozza létre közép-európai központját Ázsia vezető biotechnológiai
kutatóintézete
EuroAstra, 2011. szeptember 14.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Mendelényi Dániel, a Magyar-kínai kétoldalú
kapcsolatok összehangolásáért felelős Kormánybiztosság Titkárságának vezetője a magyarkínai együttműködés eredményeiről és perspektíváiról tartott előadást a China Hi-Tech Fair
konferencián 2011. szeptember 13-án, Budapesten. A konferenciát követően dr. Mészáros
György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke és Wang Jian, a BGI vezérigazgatója
együttműködési keret-megállapodást írt alá arról, hogy a shenzeni székhelyű vállalat középeurópai központját (BGI Central Europe) Budapesten hozza létre. Mendelényi Dániel
előadásában hangsúlyozta: az aláírt megállapodással Magyarország új esélyt kap arra, hogy
jelentős szerephez jusson a 21. század tudományának egyik legfontosabb területén. A
beruházás teret nyit a magyar kutatók számára ahhoz, hogy képességeiket idehaza
kamatoztathassák.
Bővebben
Magyar startup Európa legjobbjai között
Privatbankar.hu, 2011. szeptember 15.
Nemzetközi versenyeken mérkőzik meg Európa legígéretesebbnek ítélt start-up
vállalkozásaival a hazai fejlesztésű Mixgar. A berlini székhelyű, HackFwd inkubátorház
versenye után, Bécsben, majd Kijevben is bemutatkozik a zenehallgatást forradalmasító
szoftver. A magyar csapat a tőkeszerzésen túl lehetőséget kap, hogy a világ élvonalbeli
szakembereivel konzultáljon. A berlini eseményen meghívást kaptak Werner Vogels-szel, az
Amazon technológiai igazgatójával szervezett VIP találkozóra is.
Bővebben
MENTA 2011: az innováció segíthet a recesszióban
Tőzsdefórum Online Gazdasági Magazin, 2011. szeptember 16.
Bár a recesszió az IKT cégeket sem hagyta érintetlenül, az innovatív ötletekkel rendelkező
cégek továbbfejlődésükhöz számíthatnak a kockázati tőkére - hangzott el a 2011. évi MENTA
egyik fontos megállapítása. Az IVSZ hagyományos menedzserkonferenciáján a piac, a
technológia és a humánerőforrás menedzsment fontos kérdéseit tárgyalta meg a közel
háromszáz résztvevő. Bejelentették az első IVSZ Védjegy minősítést elnyert cégeket is.
Bővebben

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
INTERVALUE projekt
A projekt célja: a K+F deficit csökkentése Dél-Kelet-Európa országaiban, a K+F potenciál
hatékonyabb kiaknázása.
A projekt a K+F potenciál szakszerűbb és hatékonyabb kiaknázásának elősegítését, valamint a
régiós K+F deficit csökkentését célozza. Nagy hangsúllyal veszi figyelembe a régiós
sajátosságokat és versenypozíciót. Alapvető eszközei a regionális adatbázis és tudástár
kialakítása és karbantartása, nemzetközi technológiai brókerrendezvények, illetve az Európai
Kiválósági Központokba történő tanulmányutak, továbbá a nemzeti és regionális K+F
politikák összehangolását támogató tanulmányok készítése és közzététele. Mindezek révén a
hazai kis- és középvállalkozások, elsősorban a tudás-intenzív, magas hozzáadott értéket
termelő, ezért hosszú távon is versenyképes cégek, továbbá az egyetemi és akadémiai
kutatóintézetek, különösen az egyre inkább előtérbe kerülő spin-off cégek növekedését,
versenyképességének erősítését és a nemzetközi piacra lépését, új piaci lehetőségek
azonosítását, kiaknázását támogatja.
Kapcsolattartó:
Gergely László: laszlo.gergely@neti.hu
A projekt honlapja: http://www.urenio.org/intervalue/
Gábor Dénes-díj jelölési felhívás 2011
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a
kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és
természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek
vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente
meghirdetett belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra jelöljék azokat az általuk szakmailag ismert,
kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező, jelenleg is tevékeny, az innovációt
aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik
valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben:
• kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
• jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy
műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
• megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a
környezeti értékek megőrzéséhez,
• személyes alkotó közreműködésükkel jelentős mértékben járultak hozzá az
intézményüket elismerő, sikeres innovációs tevékenységhez.
Bővebben

2011. évi Kármán Tódor-díj az oktatás és kutatás támogatóinak
Az oktatási miniszter 10/2000. (VI. 8.) OM rendeletével a magyarországi közoktatás,
felsőoktatás és tudományos kutatás támogatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért
a gazdasági- és közélet szereplőinek elismerésére Kármán Tódor-díjat alapított.
A díjat olyan természetes személyek, közösségek vagy jogi személyek (intézmények,
vállalkozások, alapítványok) kaphatják, akik kiemelkedő támogatást nyújtanak tanulóknak,
hallgatóknak, oktatóknak, és kutató- vagy oktatási intézményeknek.
A díjra pályázni lehet, vagy arra az oktatási intézmények, ill. az oktatásban és kutatásban részt
vevő természetes személyek tehetnek javaslatot. Olyan intézmények vagy magánszemélyek,
amelyek/akik az elmúlt öt évben Kármán Tódor-díjban részesültek, nem pályázhatnak.
Évente maximum öt díj adományozható, amelyet a nemzeti erőforrás miniszter ünnepélyes
körülmények között ad át. A díjjal oklevél és plakett jár.
A díjazásra szóló pályázatoknak vagy javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy mi a támogatás
vagy az együttműködés szakmai tartalma, jellege, célja és eszközei, eredményei, valamint
mennyi a támogatás pénzben kifejezhető értéke, továbbá az ajánlást vagy ajánlásokat.
A pályázatokat vagy javaslatokat (maximum 3 oldal) 2011. október 17-ig kell eljuttatni a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságára (1055 Budapest, Szalay
utca 10-14.).
További információ: Szigeti Katalin oktatási kitüntetési referens, tel.: + (36) 1/795-4423.
Felhívás Fiatal Mérnök Díjra
A Tartószerkezeti Tagozat Fiatal Statikus Szakosztálya (FiSt) életre hívta a Fiatal Mérnök
Díjat, amellyel a fiatal, tehetséges, alkotó mérnökök munkásságára kívánja a szakma
figyelmét felhívni. A díj nyertese a jelentős erkölcsi elismerés mellett tárgyi jutalomban
részesül.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2011. szeptember 30. (péntek) 20:00
Bővebben
Elindult a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program újabb
pályázati felhívása HURO/1101
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. augusztus 29.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a romániai Regionális Fejlesztési és Turisztikai
Minisztérium 2011. augusztus 29-én meghirdette a Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program ötödik pályázati felhívását.
Bővebben

Lendületben a magyar-szlovák határmenti fejlesztések – negyedik pályázati felhívás
elektronikus felületen
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. augusztus 29.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint a program Irányító Hatósága, együttműködésben a
Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumával, 2011. június 23val megjelentette a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 negyedik pályázati felhívását. Felhívás érvényessége: 2011. június 23. - 2011.
október 21.
Bővebben

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Magyar kutatócsoportok is jelentkezhetnek a GE rák elleni innovációs pályázatára
Népszabadság, 2011. szeptember 16.
Magyar kutatócsoportok és cégek jelentkezését is várja a General Electric (GE) a rák elleni
innovációs pályázatra.
Az amerikai nagyvállalat százmillió dolláros nyílt pályázatot hirdetett, melynek célja a
mellrákkutatás fejlesztése, személyre szabottabb megoldások nyújtása a kezelések során,
valamint világszerte mintegy 10 millió rákbeteg ellátásának javítása 2020-ig.
A GE Healthymagination pályázatra magyar kutatók jelentkezését is várják. További
információkat a www.healthymagination.com oldalon találhatnak az érdeklődők.
Bővebben
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.

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
Környezettudatosság
Áramtalanítás
Biztosan észrevette már, hogy a mobiltelefon töltőkészüléke meleg, ha be van dugva. A
hajszárító, töltőkészülék, videó akkor is fogyaszt energiát, amikor nincs bekapcsolva. Az így
elpazarolt energia sok készülék esetén a háztartás teljes energiafelhasználásának akár 5%-ára
is rúghat. Másképp: ha egy készülék pl. ily módon 5 W-ot fogyaszt, évi 1250 Ft
villanyköltségnek felel meg.

