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I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelőjeként
innovációs pályázati felhívásokat hirdetett az Új Széchenyi Terv keretében:
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép magyarországi
régióban
A támogatás célja a piacképes termékek, szolgáltatás fejlesztését elősegítő K+F
tevékenységek támogatása.
Pályázati dokumentáció
EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása
A konstrukció a magyar kis- és középvállalkozások EUREKA programban való részvételének
ösztönzését szolgálja. (Az EUREKA európai közös együttműködési program kutatásfejlesztésre.)
Pályázati dokumentáció
Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs
keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar
részvétel támogatására
A pályázat az uniós kutatásfinanszírozási programokhoz benyújtott projektek előkészítését és
szerződéskötését támogatja. (Az FP7 az unió kiemelt kutatásfinanszírozási eszköze.)
Pályázati dokumentáció

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására,
BONUS HU Program
A konstrukció magyar részvételű, az FP7-be benyújtott projektjeinek a maximális intenzitásig
történő kiegészítő támogatását célozza.
Pályázati dokumentáció
A pályázatokkal kapcsolatos kérdésük esetén keressék Egyesületünk munkatársait az
alábbi elérhetőségeink egyikén:
Maróti Péter igazgató; Szigethy László vezető projektmenedzser
Telefonszám:
(06 62) 549 500
Hétfő - Csütörtök:
9:00 - 16:00
Péntek:
9:00 - 14:00
E-mail:
cental@darinno.hu

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK
Az SZTE kutatója, Berényi Antal
Szegedi Tudományegyetem, 2012. augusztus 10.
Minden ötödik epilepsziás betegnek segíthet a Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Élettani Intézete tanársegédje, Berényi Antal által kifejlesztett és
állatkísérletekkel igazolt, a Science legújabb számában leírt eljárása.
Bővebben

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI
Délmagyarország Vállalkozói Akadémia: Marketing kampányok tervezése, nyomtatott
és online marketing eszközök használata a gyakorlatban
Időpont: 2012-09-11 09:00 - 13:00
Helyszín: A CSMKIK Konferenciaterme (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.)
A Délmagyarország Vállalkozói Akadémia negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Az
őszi szakmai napon a sikeres kampánytervezéshez szeretnének ötleteket adni, konkrét
példákon keresztül szeretnék majd bemutatni a téma iránt érdeklődő kis- és
középvállalkozások, melyik marketing eszközt mire és hogyan érdemes használni (nyomtatott
sajtó, banner hirdetések, Google adwords, Facebook stb).
Bővebben

Konferencia és konzultáció az orosz-magyar üzleti kapcsolatokról
Időpont: 2012. szeptember 13.
Helyszín: CSMKIK Székház, II. emeleti konferenciaterem (6721 Szeged, Párizsi krt. 812.)
Az Európai Kis- és Középvállalkozások Hete alkalmából 2012. szeptember 13-án a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network szegedi irodája
konferenciát és konzultációt szervez az orosz gazdaságról valamint a reláció adta helyi és
külföldi üzleti lehetőségekről a Kamara székházában.
Konferenciáról bővebben
Konzultációról bővebben

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK
Gyógyszeripari innovációs központ Debrecenben
Drinfo.hu, 2012. július 25.
Az együttműködési képesség fontosságát hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök szerdán
Debrecenben, amikor felavatta a város, a helyi iparkamara és a Richter Gedeon Nyrt.
együttműködésével, 6 milliárd forintos beruházás eredményeként létrejött Pharmapolis
Gyógyszeripari Tudományos Parkot.
Bővebben
Dél-dunántúli projektek külföldre
Világgazdaság Online, 2012. augusztus 3.
Helyi kutatás, fejlesztés és innovációs lehetőségekről, folyamatban lévő projektekről tárgyalt
a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke pénteken Pécsen, aki szerint több helyi projekt is
eljuthat külföldre is.
Bővebben
Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramokban alkalmazott elvárt hozam számítása
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. augusztus 6.
Az Új Széchenyi Terv Kockázati Tőke Programok Közös Magvető Alap Alprogramja
(kódszám: GOP-2012-4.3/A) és Közös Növekedési Alap Alprogramja (kódszám: GOP-20124.3/B) kiírása keretében közzétett pályázati felhívások C3. pontjában és a közvetítői szerződés
tervezetek 4.2 (b) szakaszában meghatározott Elvárt Hozam éves kamatos-kamat elven
számítandó.
Bővebben

Új kutatási infrastruktúra pályázat megalapozását szolgáló konzultáció indul
Kormany.hu, 2012. augusztus 13.
A Nemzetgazdasági Minisztérium konzultációt indít a kutatási infrastruktúra fejlesztési
pályázatainak megalapozása érdekében. A szakmai munka koordinálását a Nemzeti
Innovációs Hivatal végzi. A konzultáció célja a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztése és
versenyképessé tétele az EU Strukturális Alapok, illetve a Kutatási és Innovációs Alap
forrásainak felhasználásával. A szakmai munka 2012 augusztusában veszi kezdetét, a
vitaanyag 2012. november 15-re készül el a NEKIFUT projekt támogatásával.
Bővebben
Debrecennek is jutott innovációs pénzből bőven
Dehir.hu, 2012. augusztus 21.
Közel 70 milliárd forint összértékű innovatív debreceni fejlesztésről számoltak be a város és
az egyetem képviselői a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökének.
Bővebben

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
Zöld Irodával Európába
A KÖVET Egyesület Zöld Iroda Programja keretében hatodik alkalommal hirdeti meg a Zöld
Iroda Versenyt, amelynek célja a környezet- és emberbarát irodai működés népszerűsítése.
A versenyben részt vehet minden olyan vállalat, hivatal, intézmény, iskola, civil szervezet,
ahol irodai munka folyik. Indulhatnak a már környezetbarát módon üzemeltetett irodák és
azok is, amelyek a közeljövőben tervezik az áttérést a zöldebb működésre. A versenyre
jelentkező szervezeteket szektor szerint (for profit, illetve nonprofit/intézmény), valamint
méretük alapján (irodai munkatársi létszám) is megkülönböztetik a szervezők.
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 14.
Az értékelés folyamán a KÖVET Egyesület Zöld Iroda-szakértői helyszíni audit keretében is
megvizsgálják a zöldülő irodák teljesítményét és eredményeit, majd nyilvános
szempontrendszer alapján független szakmai zsűri választja ki a győzteseket.
2013 áprilisában a Zöld Iroda Napon adják át a 2013 Legtöbbet Zöldült Irodája, 2013
Legzöldebb Irodája c. díjakat, ill. a zsűri különdíját, melyek tárgyjutalmakat jelentenek.
A hazai díjazottak továbbjutnak a 2013-as Európai Zöld Iroda Versenyre, mert a
megmérettetés része a KÖVET által koordinált NEGOSE (Network for Green Office
Standardization in the EU) elnevezésű, Európai Unió által támogatott Európai Zöld Iroda

Projektnek, amelybe 6 ország 7 civil szervezete kapcsolódott be. A Zöld Iroda Napon
plakátkiállítást szerveznek a versenyzők legjobb intézkedéseiről, amelyet katalógusba
rendezve ki is adják azokat. Minden versenyző felkerül a www.zoldiroda.hu oldalra.
További információ és jelentkezés: Povodör Artúr, KÖVET Egyesület, www.zoldiroda.hu,
e-mail: povodor@kovet.hu, telefon: 1/472-2290
MMT pályázatok
A Magyar Minőség Társaság (MMT) az alábbi pályázati felhívásokat tette közzé:
- Magyar Minőség Háza Díj 2012
A pályázat célja: hazai, kiemelkedő minőségű termékek, fejlesztések és szolgáltatások
népszerűsítése, a fogyasztók tájékoztatásának elősegítése.
Nevezési határidő: 2012. október 15.
- Magyar Minőség eOktatás Díj 2012
A pályázat célja: a kiemelkedő minőségű elektronikus oktatási anyagok és a jelentős
eredményeket elért alkalmazások népszerűsítése.
Nevezési határidő: 2012. október 3.
- Magyar Minőség Portál Díj 2012
A pályázat célja: kiemelkedő minőségű jellemzőkkel rendelkező magyar nyelvű portálok
népszerűsítése.
Nevezési határidő: 2012. október 3.
Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) közösen
meghirdetett pályázatok:
- Minőség Szakirodalmi Díj 2012
A díjat az az alkotó (szerző, alkotószerkesztő, szakfordító stb.) nyerheti el, akik az elmúlt 3
évben megjelent szakirodalmi művei (könyv, tanulmány, szakcikk nyomtatott, vagy
elektronikus formában) jelentősen hozzájárult a hazai MIR, KIR, MEBIR, KES stb.
fejlesztéséhez.
Nevezési határidő: 2012. október 3.
- Az Év (szakterület megnevezése) Irányítási Rendszermenedzsere 2012
A címet az a személy nyerheti el, aki jelentősen közreműködött Magyarországon működő termelő vagy szolgáltató - gazdálkodó szervezet vezetésébe hatékonyan beépült,
bizonyíthatóan eredményes irányítási rendszerének (MIR, KIR, MEBIR, KES stb.)
fejlesztésében.
Nevezési határidő: 2012. október 3.
További információ: Magyar Minőség Társaság,
titkarsag@quality-mmt.hu, net: www.quality-mmt.hu

tel./fax:

1/215-6061,

e-mail:

Pályázat multifunkcionális közösségi központok kialakítására
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. augusztus 9.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TIOP 1.2.1.A-12/1 jelű, „Agóra multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat.
Bővebben
Új pályázat jelent meg a Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai
Együttműködés (TéT) Programokban való magyar részvétel támogatására
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. augusztus 10.
Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet Kétvagy többoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés (TéT) Programokban való
magyar részvétel erősítésére, a nemzetközi kutatás együttműködési programok keretében, a
kutatásfejlesztési projektek kutatócseréjének kiegészítő támogatására.
Bővebben
Új Pályázati Felhívás Kiegészítés jelent meg a Magyar - Kínai TéT programban való
magyar részvétel támogatására
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. augusztus 10.
Az Új Széchenyi Terv keretében a 2012. augusztus 10-én közzétett Kétoldalú Tudományos és
Technológiai (TéT) együttműködés tárgyú pályázathoz, a Pályázati Felhívás kiegészítéseként
meghirdetjük, a MAGYAR – KÍNAI TéT együttműködés keretein belül igényelhető
támogatásra vonatkozó felhívást.
Bővebben
Megjelent a teljeskörű ügyfélazonosítás érdekében kiírt felhívás
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. augusztus 10.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ”Teljeskörű ügyfélazonosítás” című, EKOP2.3.8 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. A rendelkezésre álló keretösszeg 2,15
milliárd forint. A projektjavaslatot 2012. augusztus 10. és 2012. szeptember 10. között lehet
benyújtani.
Bővebben

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Társadalmi Innovációs Verseny
European Investment Bank (EIB) Intézete megrendezi az első Társadalmi Innovációs
Versenyt. A verseny célja, hogy támogassa az innovatív ötleteket és jutalmazza azokat a
lehetőségeket, melyek társadalmi haszna jelentős, vagy a legjobb gyakorlatnak bizonyul.
A nevezések széles területet ölelhetnek fel, az oktatástól és az egészségügytől a természeti
vagy városi környezetig, az új technológiáktól az új rendszerekig és új folyamtokig.
Két fő vonal mentén kérik a pályázókat, hogy a munkájukat nyújtsák be:
- innovatív ötletek, amelyeket ésszerű időhatáron belül meg lehet valósítani, és jelentős
társadalmi haszonnal járnak, vagy
- megvalósított innovatív megoldások, melyek kézzelfogható eredményekkel jártak, és a
legjobb gyakorlatok lehetnek.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 14.
A versenyt két körben rendezik: Az EIB csoport értékelő bizottsága választja ki a második
fordulóba jutó 15 döntőst. A döntőbe jutottakat október 12-ig jelentik be, és felkérik, hogy a
végső eseményen, november 29-én, Luxemburgban mutassák be javaslataikat. A zsűri
testülete, melynek tagjai tudományos szakemberekből és az üzleti világ képviselőiből áll,
jelöli ki a négy nyertest - az első helyezett 15000 EUR-ban, a másik három helyezett 5000
EUR-ban részesül. Az 5. nyertes 10000 EUR pénznyereményt kap, akire a verseny közönsége
a második körbe jutott résztvevők közül szavaz.
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

A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

PROJEKTMENEDZSER-GYAKORNOK
POZÍCIÓT HIRDET.

A GYAKORNOKI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:
6 HÉTRE SZÓLÓ HATÁROZOTT IDEJŰ JOGVISZONY

A GYAKORNOKI MUNKAVÉGZÉS HELYE:
CSONGRÁD MEGYE, 6720 SZEGED, KÍGYÓ UTCA 4.

FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:








AZ EGYESÜLET SZOKÁSOS ADMINISZTRATÍV TEENDŐINEK TÁMOGATÁSA;
A MENEDZSEREK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA;
KUTATÁSI, ADATGYŰJTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA;
ADATBÁZIS-FEJLESZTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA;
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKBEN VALÓ AKTÍV RÉSZVÉTEL;
SZERVEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:





HALLGATÓI JOGVISZONY;
TÁRSALGÁSI SZINTŰ ANGOL NYELVTUDÁS;
FELHASZNÁLÓI SZINTŰ SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK;
JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG.

AMIT KÍNÁLUNK:




MUNKATAPASZTALAT-SZERZÉSI LEHETŐSÉG;
FIATAL, VIDÁM CSAPAT;
MODERN MUNKAKÖRÜLMÉNYEK ÉS SZERVEZETI KULTÚRA.

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
 MAGYAR NYELVŰ MOTIVÁCIÓS LEVÉL ÉS FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ.

A POZÍCIÓ BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA:
A POZÍCIÓ LEGKORÁBBAN A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁT KÖVETŐEN AZONNAL BETÖLTHETŐ.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
ELEKTRONIKUS ÚTON CSÓTYA MARIANN RÉSZÉRE A CSOTYA.MARIANN@DARINNO.HU E-MAIL
CÍMEN KERESZTÜL.

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa
negyedévente megjelenő közös kiadványának a célja, hogy tájékoztatást nyújtson a
szellemitulajdon-védelem aktuális kérdéseiről, feladatairól, hazai és nemzetközi
eseményeiről, a vonatkozó jogszabályokról, különös figyelemmel az Európai Unió
jogszabályaira és jogalkalmazási gyakorlatára. A hírlevél hozzá kíván járulni a
szellemitulajdon-védelmi tudatosság erősítéséhez.
9. évfolyam 2. szám 2012. II. negyedév
Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam
A Szellemi Tulajdon Nemzeti
iparjogvédelmi tanfolyamot indít.
A képzés 60 tanórás.

Hivatala

2012.

szeptember

26-án

középfokú

Az előadások időpontjai:
szeptember 26., október 3., 10., 17., 24., 31., november 7., 14., 21., 10 – 16 óra között.
A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgára november 28-á kerül sor.
Helyszín: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján szervezett
tanfolyam rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire, ezen belül
részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és
formatervezési-mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásait, azok eljárásrendjét és
gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó
intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat.
A képzés írásbeli és szóbeli vizsgával zárul és középfokú iparjogvédelmi szakképesítést
tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.
A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam részvételi díja: 80.000 Ft/fő.
Amennyiben érdekli a képzés kérjük, hogy legkésőbb szeptember 17-ig jelezze részvételi
szándékát e-mailen (anna.szenczi@hipavilon.hu) az alábbi adatokkal:
Név;
Lakcím;
Születési hely, idő;
Munkáltató megnevezése, címe;
A részvételi díj befizetésének módja: ez történhet számla ellenében, melyet munkáltatójának
küldünk, amennyiben a munkáltató vállalja a részvételi díj kiegyenlítését vagy átutalással a
10032000-01731842-00000000 számú számlára.
Kérdéseivel kapcsolatban állnak rendelkezésére a (06 1) 474 5548 telefonszámon vagy a fenti
e-mail címen.
SZTNH hirdetés

Környezettudatosság
Lakókörnyezet – Konyhai eszközök
Ha beszennyeződött a mikrohullámú sütő belseje, egy tál forró vízbe belekarikázott
citromot helyezzünk a tálcájára. Addig melegítsük, amíg elegendő gőz képződik, és
fellazul a szennyeződés. Ezután könnyedén tisztára törölhetjük a sütő belsejét egy puha,
nedvszívó ruhával.
Ha a tűzhelyre kifutott az étel, tegyünk rá szódabikarbónát, amíg még meleg, várjunk, míg
magába szívja, és töröljük tisztára.
Gyakran okoz problémát, hogy a konyhai eszközök hagymaszagot árasztanak. Ezt
megszüntethetjük, ha közvetlenül a felületüket bekenjük citromlével, vagy citrommal, vagy
a mosogatóvízbe teszünk néhány csepp ecetet.

Ha a hűtő belsejét ecetes ruhával időnként áttöröljük, nem penészedik be.
A megfeketedett kések szépek lesznek, ha homokos burgonyaszelettel dörgöljük át.
Ha egy őrlőt több fűszerhez is használunk, könnyen átvehetik egymás illatát. Ennek
megakadályozására két darálás között engedjünk át rajta 1-2 evőkanál sót. Ez
közömbösíteni fogja a szagokat.
Ha a termoszt szagtalanítani szeretnénk, mossuk ki szódabikarbónás vízzel, majd alaposan
öblítsük tiszta vízzel. A dugóját sós vízben forraljuk át a szagtalanításhoz.

