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I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI
Tisztelt Partnerünk!
A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület 2008-as alapítása óta
tevékenykedik annak érdekében, hogy fejlessze a Dél-alföldi Régió versenyképességét,
modern üzleti környezetét, innovációs intézményrendszerének működését, valamint a kutatásfejlesztés és az innováció eredményeinek elterjesztését a régióban.
Ezen célok elérése érdekében Ön is támogathatja tevékenységünket adója 1%-val. Az
összegyűlt 1%-ok nagyban segítik Egyesületünket abban, hogy munkánkat hatékonyan
elláthassuk, segítve ezzel a régió fejlődését. Kérjük, hogy amennyiben értékesnek tartja és
szeretné támogatni munkánkat, segítsen adója 1%-val!
Egyesületünk adószáma:

18479115-2-06
A befolyt összeg mértékéről és annak közhasznú felhasználásáról folyamatos tájékoztatást
kaphat a www.darinno.hu weboldalon!
A felajánlás az erre a célra szolgáló rendelkező nyilatkozaton tehető meg, egyéni
vállalkozások esetében február 27-ig, önadózok esetében május 21-ig.
Előre is köszönjük felajánlását!
Üdvözlettel:
Maróti Péter
igazgató

„INNOINFO” c. projekt nyitórendezvénye
Időpont: 2012. február 23.
Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara II. emeleti Rainer Ferenc
kisterme (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.)
A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület és a Magyar-Szerb
Kereskedelmi és Iparkamara 2012. február 23-án az „INNOINFO” A szerb és magyar kis-és
középvállalkozások közötti üzleti - információs korlátok innovatív felszámolása c. projekt
keretében nyitókonferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit.
Kérjük, szíveskedjen áttekinteni az előadások időpontját is tartalmazó meghívót!
Kérjük részvételi szándékát 2012. február 21-én 10 óráig a +36 70/452-2233-as
telefonszámon vagy a info@mszkik.hu email címen szíveskedjen jelezni.
Ipari parkok létesülhetnek Tompán és Szabadkán
Szegedma.hu, 2012. január 27.
A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében két ipari
park kialakítására kerülhet sor a közeljövőben: a magyar oldalon Tompa határában, a
túloldalon pedig Szabadka területén.
Bővebben
Szerbia vonzó lehet a külföldi befektetők számára
Szegedma.hu, 2012. január 29.
Jójárt Miklós: Az ipari parkokban óriási lehetőségek rejlenek.
Közös erővel létrehozott és üzemeltetett ipari park kiépítését tervezi két szomszédos város,
Tompa és Szabadka. A magyar település 24 hektár önkormányzati területtel rendelkezik,
ugyanakkor a határig nyúló terület, amely számításba jöhet, közel 100 hektár. Szabadkának
ott vannak a kiváló helyen található, üresen álló kaszárnyái, amelyek szintén alkalmasak erre
a célra. Január 26-án projektnyitó konferencián ismertették az elképzeléseket.
Bővebben

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK
A hasznosult tudás – innovációs nap az egyetemen
Szegedma.hu, 2012. február 16.

A szegedi egyetemnek csak egy pályája lehet – nemzetközi szintű kutatóegyetemmé kell
válnia – hangsúlyozta Szabó Gábor rektor a Szegedi Tudományegyetem innovációs és
kutatóegyetemi nyílt napján a Tanulmányi és Információs Központban.
Bővebben
III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI
Feltalálói Fórum
Időpont: 2012. február 22. (szerda) 14 óra
Helyszín: Csongrád Megyei Kamarai Székház I. emeleti Lednitzky terme (6721 Szeged,
Párizsi krt. 8-12.)
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klubja és az Enterprise Europe
Network-Szeged ismételten Feltalálói Fórumot szervez. (Az eredetileg 2012. február 23-ra
/csütörtökre/ meghirdetett fórumot egy nappal korábban tartjuk.)
A fórum témája:
1. Nanosept Aqua fertőtlenítőszer család bemutatása
Előadók: Varga Zita (Auro-Science Consulting Kft.) és Sápi András (Szegedi
Tudományegyetem)
2. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara innovációs pályázatának ismertetése
Előadó: Ézsiásné Baricz Teréz, a CSMKIK gazdasági igazgatója
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezés:
- online adatlapon
- vagy Füzesi Edinánál a 62/554-250/115 m. telefonszámon

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK
Innovációs járulék-kötelezettség
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 2012. január 23.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 4. § (3)
bekezdése – amely az innovációs járulék éves bruttó összegét csökkentő tételekről
rendelkezett – 2012.01.01-jétől helyezték hatályon kívül, vagyis a 2011. üzleti évre vonatkozó
járulék-kötelezettség megállapításánál még a 2011. évi szabályozás az irányadó.
Bővebben
Együttműködik a külgazdasági hivatal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Jogi Fórum, 2012. január 27.
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
együttműködési megállapodást kötött a magyarországi kis- és középvállalkozások (kkv-k)
versenyképességének fokozása és innovációs tevékenységük eredményességének javítása
érdekében - közölte a HITA pénteken az MTI-vel.
Bővebben
Magyar eszköz arab piacon
Világgazdaság Online, 2012. február 1.
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) szervezésében 10 magyar orvostechnikai vállalat
mutatkozott be 2012. január végén az Arab Healthen, a világ egyik legnagyobb
orvostechnikai kiállításán.
Bővebben
Klinikai pontossággal mér cukrot a készülék, mindezt otthon
Wikitech.hu, 2012. február 1.
2012. február 1-jén a Magyar Tudományos Akadémián mutatták be az Innováció- és Magyar
Termék Nagydíjas 77 Elektronika Kft. legújabb saját fejlesztésű vércukormérő rendszerét.
Bővebben
Két hónap alatt 200 milliárd forint forrás nyílt meg az Új Széchenyi Terv keretében, a
társadalmi megújulás érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. február 2.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) – a gyorsítási és egyszerűsítési folyamatok
eredményeként – megnyitotta a 2007-13-as tervezési időszakra rendelkezésre álló Társadalmi
Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és ezzel párhuzamosan a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program (TIOP) források fennmaradó részét is, ezzel is segítve az uniós források
sikeres lehívását.
Bővebben
Magyar diákok innovációi a Wall Streeten
Metropol.hu, 2012. február 2.
Mobil biomasszaüzem, közösségi innovációs jukebox és egy különleges higiéniai megoldás:
ez a három magyar ötlet indul a Kairos Society ötven legjobb diákvállalkozását bemutató
versenyén.
Bővebben

Az első Új Széchenyi Terv Akkreditált Innovációs Klaszterek
Computerworld.hu, 2012. február 7.
Tíz komoly innovációs és exportlehetőségekkel rendelkező hazai klaszter vehette át a kiemelt
rangot jelentő Akkreditált Innovációs Klaszter címet.
Bővebben

Új rendeletek a k+f tevékenység szabályozásáról
Vallalkozoinegyed.hu, 2012. február 8.
A kormány a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvényben kapott
felhatalmazás alapján elrendelte az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú
minősítése iránti eljárás részletes szabályozását
Bővebben
Magyar találmány az összecsukható elektromos jármű
Alternativenergia.hu, 2012. február 8.
A Moveo egy teljesen magyar innováció, és az a lényege, hogy ezt az elektromos
összecsukható robogót pár perc alatt kvázi bőrönddé varázsolhatjuk.
Bővebben
Innovációs folyamat PLM megoldásokkal
Gyartastrend.hu, 2012. február 9.
Átalakulást hoz az orvosi és diagnosztikai eszközök gyártásában.
Az orvosi műszerek és diagnosztikai eszközök számos gyártóvállalata alkalmaz ma már
világszerte a vállalatirányítási információs rendszerek (ERP) mellett PLM (termékéletcikluskezelés) megoldásokat is, és e tendencia folyamatosan növekedést mutat. Egyre több gyártó
ismeri fel a szektorban a PLM fontosságát és hasznát.
Bővebben
A Semmelweis Egyetemen ismertették az EU új, 80 milliárdos kutatás-fejlesztési terveit
Semmelweis Egyetem, 2012. február 10.
Az Európai Bizottság jelenlegi javaslata szerint mintegy 80 milliárd eurót fordítana az EU
kutatás-fejlesztésre, illetve innovációs tevékenységekre 2014-2020 között. A Horizon 2020
elnevezésű keretprogramban szereplő elképzeléseket most ismertették először részletesen
Magyarországon, a Semmelweis Egyetemen rendezett konferencia keretében.
Bővebben

OECD: a régiópolitika a gazdasági növekedés kulcsa
Koine innovációs online magazin, 2012. február 13.
A gazdasági válság idején a kormányoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a régiók
sajátosságaira és válságkezelő politikájukba jobban be kell vonniuk a helyi és regionális
önkormányzatokat is – hangsúlyozta a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) egy nemrég megjelent jelentésében, melyben a nemzetközi szerv első alkalommal
hasonlította össze a regionális különbségeket tagállamain belül.
Bővebben
Egy kiló műszeren az ország szeme
Index.hu, 2012. február 13.
Ha sikerrel jár, a Masat–1 Farkas Bertalan méltó társa lehet a magyar űrkutatás panteonjában.
Az apró műholddal az egész világ előtt vizsgázik a magyar innováció és technológiai tudás.
Megnyílhat előttünk az Európai Űrügynökség.
Bővebben
Logisztikai központ a debreceni repülőtéren
Koine innovációs online magazin, 2012. február 13.
Cargo- és logisztikai bázis létesül a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren. A központ
felépítésére a tavaly májusban kiírt pályázatot a Xanga csoport tulajdonában lévő Saigo Port
Kft. nyerte el, s az első, ötezer négyzetméteres csarnok falai az év végére már teljes
magasságukban álltak.
Bővebben
Az államháztartásról szóló törvény változásainak támogatási szerződéseket érintő
hatása
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. február 14.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (új Áht.) és annak végrehajtási
rendelete, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) szétválasztja a helyi
önkormányzatok és hivatalaik gazdálkodását, szemben az eddigi gyakorlattal, amikor a
korábban hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat és annak hivatala egy gazdálkodási
egységet képezett.
Bővebben
Társadalmi egyeztetésen a tudományos eredmények elismerése és disszeminációja
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. február 16.

Az Új Széchenyi Terv keretében, partnerségi egyeztetésre került a " Tudományos eredmények
elismerése és disszeminációja" című pályázat.
Bővebben
Az Európai Szabadalmi Hivatal hágai fellegvárában mutatkoznak be a Magyar
Formatervezési Díjas alkotások
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2012. február 16.
A Magyar Formatervezési Tanács nemzetközi tevékenységének újabb eredményeként január
30-ától közel egy hónapon át az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Office) hágai
épületében láthatók a Magyar Formatervezési Díjas alkotások.
Bővebben
Világszínvonalú eszközökkel gyárthat az EVI
Sajtokozlemeny.com, 2012. február 16.
Az Új Széchenyi Terv „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére”
elnevezésű pályázata keretében az Első Vegyi Industria Zrt. 25 millió Ft támogatást nyert el
oligoszacharidok (speciálisan összetett, humán anyatej cukrok) gyártásához szükséges
eszközök beszerzésére.
Bővebben
Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése (K+F minősítés)
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2012. február 20.
A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény
(innovációs törvény) értelmében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH)
hatásköre 2012. január 1-jei hatállyal kibővült a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésére
vonatkozó feladatkörrel.
Bővebben

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
Ablakon Bedobott Pénz Program 2012
A KÖVET Egyesület tizedik alkalommal hirdeti meg az Ablakon Bedobott Pénz Programot.
A programra azon vállalatok és szervezetek jelentkezését várják, ahol az elmúlt 5 évben
megvalósult olyan környezetvédelmi intézkedés, amely egyben gazdasági hasznot is hozott.
Díjkategóriák
- A legszebb mosott gyümölcs tálban: ráfordítást nem igénylő intézkedések

-

A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs: három éven belül megtérülő beruházások
A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs: három éven túl megtérülő beruházások
Irodai Zöld Megtakarítás különdíj
Energia Menedzsment különdíj - szakmai partner: SGS Hungária Kft.

A díjazott szervezetek
- sikeres intézkedéseikkel továbbjuthatnak az Európai Üzleti Díj a Környezetért
elnevezésű nemzetközi versenyre,
- esettanulmányt készítő szakemberei ingyen részt vehetnek egy egynapos KÖVETképzésen 2013-ban,
- részéről 3 fő ingyenesen részt vehet a KÖVET konferenciáján teljes ellátással,
- megjelennek a www.ablakonbedobottpenz.hu honlapon, a Lépések című szaklapban és a
programhoz kapcsolódó sajtóközleményekben.
Az Ablakon Bedobott Pénz Programra 2012. február 29-ig lehet jelentkezni egy
szándéknyilatkozat kitöltésével, amely minden egyéb, a programmal kapcsolatos információ
mellett megtalálható a www.ablakonbedobottpenz.hu oldalon.
További információ: Halmavánszki Rita, projektfelelős, telefon:+36-1/473-2290, e-mail:
halmavanszki@kovet.hu, www.ablakonbedobottpenz.hu
Kiemelt program az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. február 1.
Új Széchenyi Terv keretében megjelent az "Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése" című kiemelt projekt tervezési dokumentációja. részletek
Bővebben
Kiemelt program szakképzetlen, illetve elavult szakképzettséggel
munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében

rendelkező

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. február 1.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az "Újra tanulok!" című kiemelt projekt tervezési
dokumentációja. részletek
Bővebben
Március végéig elérhetőek a napkollektoros pályázat vissza nem térítendő forrásai
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. február 1.
Az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer „Megújuló energiahordozó felhasználását
elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer
kiépítése alprogram” című pályázat meghosszabbított határideje 2012. március 31-én jár le.
Bővebben

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Ösztöndíj-lehetőségek Párizsban - minden tudományterületen
A párizsi főpolgármesteri hivatal a 2012-es pályázati fordulót meghirdette, a kizárólag
elektronikus úton beadandó pályázatok beadási határideje 2011. március 1. éjfél.
A pályázati lehetőség minden tudományterület számára nyitott. Jelentkezni lehet franciául a
következő oldalról elindulva:
www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/research-in-paris/reglement-2012-de-l-appel-aprojet-research-in-paris/rub_9910_stand_65057_port_24713
A Párizsban működő egyetemek és kutatóhelyek fölsorolása megtalálható az alábbi címről
kiindulva a középső oszlop (services pratiques) második és harmadik bekezdésében:
www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9495
További információ: Somogyi Norbert, TéT-attasé, Párizs, e-mail: sciences.par@mfa.gov.hu,
tel.: +33 1 45 00 94 41, www.top-online.de
Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap
A Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (Hungarian-American Enterprise
Scholarship Fund - HAESF) USA-beli szakmai gyakorlatokat, mester- vagy posztgraduális
képzéseket támogat gazdasági és tudományos területen.
A HAESF által nyújtott ösztöndíjprogramok:
- Szakmai Gyakornoki Program,
- Graduális Ösztöndíj,
- Senior Vezető és Tudós Ösztöndíj,
- Vezetői Oktatási Program.
A Szakmai Gyakornoki Program a felsőoktatási hallgatókat és a friss diplomásokat célozza
meg, melynek keretében 6-12 hónapos szakmai gyakorlaton vehetnek részt neves amerikai
cégeknél.
A Graduális Ösztöndíj lehetőséget nyújt, hogy az ösztöndíjas amerikai egyetemen vagy
főiskolán legfeljebb három évig tanuljon mesterképzésen vagy posztgraduális művészeti
képzésben vegyen részt maximum egy évig.
A Senior Ösztöndíj minimum ötéves szakmai tapasztalattal rendelkező közép- és felső
vezetőknek szól. Az ösztöndíjprogram (3-12 hónap) fő célja a tudás- és tapasztalatcsere az
üzleti életben, a közigazgatásban, a kutatásban, a nonprofit szervezetek működésében.
A Vezetői Oktatási Program kiváló közép- és felsővezetők számára meghirdetett program,
melynek keretében oktatási programokon vehetnek részt a Harvard Business School-on,
illetve a John F. Kennedy Állami Egyetemen.
A jelentkezésnél felsőfokú angol nyelvtudás szükséges. Az ösztöndíjak feltétele továbbá,
hogy lejárta után az ösztöndíjas 3 évig itthon vállaljon munkát.

Jelentkezési határidő évente kétszer van, minden év októberében és áprilisában.
Bővebb információ a programról: http://www.haesf.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
Innovációs projektek finanszírozása
Időpont: 2012. február 29.
Helyszín: Novotel Budapest Centrum (1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.)
Az Alma Consulting Group, mint a költségcsökkentéssel kapcsolatos operatív tanácsadás
európai piacvezetője, tisztelettel meghívja Önt az innovációs projektek finanszírozásával és az
elérhető K+F adókedvezmények optimalizációjával foglalkozó rendezvényére
A rendezvény részletes programját a meghívó tartalmazza.
A konferencián való részvétel ingyenes! A részvétel feltétele a +36 1/951-2300
telefonszámon vagy a kapcsolat@almacg.com e-mail címen történő jelentkezés.
Környezettudatosság
Lakókörnyezet - Takarítás vegyszerek nélkül
A fertőtlenítő szerek általában nátrium-hypokloritot tartalmaznak, melyek vízkőoldóval való
keveredésekor mérgező klórgáz fejlődik. A klórgáz szemirritációt okoz, nagyobb
mennyiségben tüdő, máj és vese-károsodáshoz vezethetnek. A fertőtlenítőszerek használatára
a reklámokban sugalltaknál sokkal ritkábban van szükség. Mindezek ismeretében kerüljük a
fertőtlenítő szerek rendszeres használatát. Ne feledjük: a forró víz minden baktériumot
elpusztít, az ecet és só keveréke pedig kiválóan tisztít és fertőtlenít. Nagyon fontos azt is
megjegyezni, hogy a gyermekkori fertőtlenítőszerekkel okozott steril környezet csak növeli az
allergia kialakulásának veszélyét.
Az ablak tisztítására a bolti szerek helyett kiválóan alkalmas az ecetes víz. Az
ablaktisztítószerek a felszabaduló gőzök miatt tűzveszélyesek.
A vízkőoldó szerek erős savat tartalmaznak, a lefolyótisztítók pedig erős lúgot.
Mindkettő maró hatású, a bőrre kerülve égési sérüléseket okozhatnak, és a környezetet is
károsítják. Vízkőoldásra e szerek helyett használjunk citromsavat, vagy ecetet.
Lehetőség szerint kerüljük a klórtartalmú tisztítószerek használatát a háztartásban is.
Dugulás elhárítására tökéletesen megfelel a szódabikarbóna és ecet keveréke.

Mosógép vízkőtelenítéséhez is megfelel az ecet. Évente egyszer „mossuk ki a mosógépet" , 2
liter 20%-os ecettel indítsunk el egy főzőprogramot. Fertőtlenít és elveszi a vízkő okozta rossz
szagokat is.
A szőnyeg konyhasós átkefélésével visszanyerhető eredeti színe.
A krómozott felületeket almaecettel, vagy tömény alkohollal lehet ragyogóvá varázsolni.
A bútorok fényesítésére használjunk méhviaszt, esetleg természetes olajokat, mint a len és az
olíva olaj.

