
 

 

  

  

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 

 

Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 társadalmi egyeztetése 

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület és a Nemzeti 

Innovációs Hivatal ezúton tisztelettel meghívja Önt a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Stratégia 2020 társadalmi egyeztetésének 2012. év november hó 22. napján 

10:00-12:00 óráig, a MTA SZAB Székházában (6720 Szeged, Somogyi utca 7.) tartandó 

rendezvényére, melynek célja a stratégia dokumentumának széles körben történő 

megismertetése és nyílt konzultációja. 

Megtisztelő jelenlétére számítva szeretettel várjuk rendezvényünkön! 

 Meghívó 

 Nemzeti KFI Stratégia 

 

Tárgy: B-INNOVATIVE “Entrepreneurship for Better Business in Europe” 

A B-INNOVATIVE projekt az Európai Unió által finanszírozott „Lifelong Learning 

Programme” keretében valósul meg, amelynek középpontjában azon hallgatók, diplomások 

és vállalkozók oktatása és képzése áll, akik sikeres üzleti vállalkozást szeretnének alapítani és 

működtetni. A projekt célkitűzése, hogy egy az Egyesült Királyságban már sikeresen 

alkalmazott 8 előadásból álló képzési modult elterjesszen és adaptálja azt a helyi 

viszonyokhoz, ideértve az európai és a nemzeti akkreditációt. A projekt keretében a Dél-

alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 4 alkalomból álló képzési sorozatot valósít meg, 

amely alkalmanként 8 előadást tartalmaz. Az elméleti és gyakorlati elemeket (többek között 

../../../NIH/Nemzeti_KFI_strategia_tarsadalmi_egyeztetes/KONZULTACIO_szegedi_meghivo_modositott_idopont_121122.pdf
../../../NIH/Nemzeti_KFI_strategia_tarsadalmi_egyeztetes/Nemzeti_Kutatas-fejlesztesi_Innovacios_Strategia2020TERVEZET20121106.pdf


 

 

  

  

esettanulmányok megoldását) is tartalmazó képzés tapasztalt és sikeres üzletemberek szakmai 

közreműködésével valósul meg.  

Projekt partnerek: 

University of Bedfordshire, Egyesült Királyság – projekt koordinátor 

Eurelations AG, Svájc 

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE., Magyarország 

Politechnika Krakowska, Lengyelország 

INOVA NOVA, n.o., Szlovákia 

Higher Education European Funding Services Limited, Egyesült Királyság 

Ha úgy gondolja, hogy Ön számára is hasznos lehet az előadássorozat, amely hozzájárulhat 

vállalkozói készségének fejlődéséhez, akkor töltse le a honlapunkon 

(http://www.darinno.hu/data/content/2135-26-B-innovative_regisztracios_lap_121217.doc) 

található regisztrációs lapot és regisztráljon ingyenesen. Legyen részese egy már sikeresen 

működő programnak és regisztráljon ingyenesen B-INNOVATIVE „Entrepreneurship for 

Better Business in Europe” című projekt keretében megvalósuló előadássorozatra. 

A projekt részeként lehetősége van részt venni egy Üzleti Koncepció- és egy Üzleti Terv író 

versenyen, amelyen a díjazottak értékes tárgynyereményben részesülnek. 

A projekt első előadássorozata a következő két időpontban kerül megrendezésre a Kecskeméti 

Főiskolán. 

Időpontok: 

2012. december 17. 1-4. előadás 

2013. január 14. 5-8. előadás 

A részletes program a későbbiekben kerül meghatározásra, amelyről hamarosan tájékoztatjuk 

az érdeklődőket. 

Előadások helyszíne:  

Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) 

Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel, kérjük, jelezze Bagdi Ferenc kollégánknak a 

következő elérhetőségen: bagdi.ferenc@darinno.hu. 

 

Érdeklődésében bízva, tisztelettel: 

Maróti Péter 

igazgató 

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület 

 

InnoMatch Vásár 

 Időpont: 2013. február 6-7. 

 Helyszín: Expo Arad International (Arad, Románia) 

http://www.darinno.hu/data/content/2135-26-B-innovative_regisztracios_lap_121217.doc
mailto:bagdi.ferenc@darinno.hu


 

 

  

  

Vásár célja: 

„InnoMatch” Határon Átnyúló Innovációs Vásár lehetőséget teremt a magyar-román 

határon átnyúló régió innovatív szereplőinek innovatív termékeik, szolgáltatásaik, 

technológiáik bemutatására. A tematikus kiállításon kívül a rendezvény keretében 

panelbeszélgetésekre, match-making (kapcsolatteremtő) megbeszélésekre, gyakorlati 

előadásokra kerül sor. A vásár résztvevői az InnoBoost projekt keretében indulhatnak az 

„InnoImpuls” Innovatív Termék Versenyen, melynek győztesei díjazásban részesülnek. A 

díjazottak egyéni tanácsadási lehetőséget nyerhetnek és a szellemi tulajdon területéhez 

kapcsolódó tréningen vehetnek részt. 

A vásár célja továbbá az innovatív start-up vállalkozások létrejöttének elősegítése, a 

leginnovatívabb megoldások támogatása és piacra lépésének elősegítése a határmenti 

régiók fejlődésének érdekében. 

A vásár részletes programjáról a későbbiekben tájékoztatjuk. 

 

„Pont Inno – Innovációs pályázatok szakmai támogatása” 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelőjeként 

innovációs pályázati felhívásokat hirdetett az Új Széchenyi Terv keretében: 

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  

 

 

http://www.nfu.hu/doc/3444
http://www.nfu.hu/doc/3446
mailto:cental@darinno.hu


 

 

  

  

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Mégis megépülhet a szegedi szuperlézer 

Index.hu; 2012. november 5. 

Korábban úgy tűnt, hogy elveszíthetjük az Extreme Light Infrastructure (ELI) Szegedre 

tervezett új kutatóközpontját, mivel a támogatási szerződést nem írták alá. Azóta elhárult az 

akadály, a fejlesztési bizottság jóváhagyta az uniós projekt támogatását, így Magyarországon 

épülhet meg a világ legerősebb, attoszekundumos lézere. 

Bővebben 

 

Egy betonkészítmény és egy új biomassza-eljárás kapta a Dél-alföldi Innovációs díjat 

SZEGEDma.hu; 2012. november 9. 

Harmadik alkalommal adták át a Dél-alföldi Innovációs díjat; idén a gazdasági társaság 

kategóriában a Csomiép Kft. ÖMA-beton pályázata nyerte az elismerést, míg a természetes 

személyek közt a szegedi kutatók Fehérjékben gazdag hulladékok hasznosítása a biogáz 

termelésben című pályázatát találta a kuratórium a legjobbnak – mondta el a pénteki átadó 

ünnepségen a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságának elnöke. 

Bővebben 

 

Egyetemi tudással a klaszterek fejlesztéséért 

SZEGEDma; 2012. november 13. 

Egyedülálló programot indítottak a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának 

szakemberei annak érdekében, hogy érdemben és jól működő klaszterek jöjjenek létre 

Magyarországon, illetve a dél-alföldi régióban. Tóth Róbert, a DARFÜ tervezési 

projektmenedzsere úgy látja, a projekt elsősorban a tudásátadásban tud segíteni. 

Bővebben 

 

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

XIV. Nemzetközi Közlekedési Konferencia – A közhasznú közlekedés új dimenziói 

Magyarországon 

 Időpont: 2012. november 22-23. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában működő Enterprise Europe 

Network-Szeged, valamint a Dél-alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával 2012. november 22-23-án immár tizennegyedik 

alkalommal szervez Szegeden Nemzetközi Közlekedési Konferenciát a fenti címmel. 

Bővebben 

http://index.hu/tudomany/2012/11/05/megis_megepulhet_a_szegedi_szuperlezer/
http://szegedma.hu/hir/szeged/2012/11/egy-betonkeszitmeny-es-egy-uj-biomassza-eljaras-kapta-a-del-alfoldi-innovacios-dijat-fotok.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2012/11/egyetemi-tudassal-a-klaszterek-fejleszteseert-fotok.html
http://kamara.dravanet.hu/csmkik/index.php?id=4370


 

 

  

  

 

Környezettudatos innováció a nemzetközi versenyképességért 

 Időpont: 2012. november 29. 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában működő Enterprise Europe Network – 

Szeged 2012. november 29-én a környezettudatosságnak valamint az innovációnak a vállalati 

stratégiában való fontosságát bemutató és körüljáró rendezvényt tart a régió kis- és 

középvállalatai számára. 

Bővebben 

 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Masat-1: Új esély a hazai űripar fellendítésére? 

Zipp.hu; 2012. október 27. 

Új lendületet adhat a hazai űrkutatásnak a Masat-1 műholdat kifejlesztő magyar kutatócsoport 

sikeres műhold indítása. 2012.02.13-án a BME hallgatóiból és kutatóiból álló csapat Masat-1 

elnevezésű CubeSat szabvány szerint épített műholdja sikeresen pályára állt, melyet várhatóan 

további műholdak követnek. Az első magyar műhold elkészítése a tudományos értékén túl 

azonban jelentős innovációs potenciállal is rendelkezik. Magyarország a hazai űrkutatás 

meglévő eredményeire és a Masat-1 műhold sikerére alapozva jó eséllyel pályázhat Európai 

Űrügynökség (Europen Space Agency -ESA) teljes jogú tagságára. A sikeres felvétel a 

jelentős szakmai elismerésen túl hozzáférést jelent az ESA 4,9 milliárd Euró összértékű 

kutatás-fejlesztésre szánt keretéhez is. 

Bővebben 

 

Eredményesen zárultak az Új Széchenyi Terv Kockázati Tőke Programok pályázatai 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. október 29. 

A 6 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett Közös Magvető Alap Alprogram (GOP-2012-

4.3/A kódszámú) elsődlegesen a korai (magvető és induló) életszakaszban lévő, innovatív 

vállalkozásokat kívánja tartós forráshoz juttatni. A 22,5 milliárd forint keretösszeggel 

meghirdetett Közös Növekedési Alap Alprogram (GOP-2012-4.3/B kódszámú) pedig 

elsődlegesen a növekedési életszakaszban lévő, innovatív vállalkozásokat kívánja támogatni. 

Bővebben 

 

http://kamara.dravanet.hu/csmkik/index.php?id=4411
http://zipp.hu/tech/2012/10/27/masat-1_uj_esely_a_hazai_uripar_fellenditesere
http://www.nfu.hu/eredmenyesen_zarultak_az_uj_szechenyi_terv_kockazati_toke_programok_palyazatai


 

 

  

  

Új utakon az innováció 

IT Business; 2012. október 31. 

Új kapcsolatok feltárása és a hazai kis- és középvállalatok kutatás-fejlesztési hajlandóságának 

megerősítését tartja az egyik legfontosabb feladatának Mészáros György, a Nemzeti 

Innovációs Hivatal elnöke. 

Bővebben 

 

Olcsó, magyar műszer a malária ellen 

Index.hu; 2012. november 1. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézetének és az MTA 

Kondenzált anyagok fizikája kutatócsoportjának fiatal fizikusai új módszert dolgoztak ki a 

maláriafertőzés optikai úton történő diagnózisára. Közelmúltban megjelent eredményeik a 

nemzetközi tudományos sajtóban komoly visszhangot kaptak, foglalkozott a témával például 

a Physics World szaklap. A kutatás motorjai Butykai Ádám és Orbán Ágnes doktorandusz 

hallgatók. A több hazai kutatóintézettel együttműködésben folyó kutatási projektet Kézsmárki 

István irányítja. 

Bővebben 

 

Világújdonság: ilyen töltőállomásokat telepítenek a Nyugat-Dunántúlon 

Veddamagyar.info; 2012. november 4. 

Bár Magyarországon még gyerekcipőben jár az elektromos járművek használata, egyre több a 

hibridautó, elektromos bicikli és moped, ezért határozta el a Nyugat-dunántúli Regionális 

Innovációs Ügynökség, hogy töltőállomások telepítésével meghonosítja a régióban az e-

közlekedést – hangzott a el a Kossuth Rádió Hajnal-táj című műsorában. Egy gyorstöltő akár 

20 perc alatt felölt egy elektromos mopedet, az üzemagyag ára pedig harmada, negyede a 

fosszilis anyagokénak, ráadásul a technológia környezetbarát. 

Bővebben 

 

Társadalmi konzultáció indul a Nemzeti Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Stratégiáról 

Kormányzat; 2012. november 6. 

Országos konzultáció indul a Nemzeti Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 

tervezetéről, amelyet széleskörű szakmai egyeztetést követően készített el a Nemzetgazdasági 

Minisztérium (NGM). A kormány.hu-n elérhető stratégiatervezethez bárki elküldheti 

észrevételeit, javaslatait, vagy személyesen is elmondhatja véleményét az egy hónapos - 2012. 

december 6-áig tartó – konzultációsorozat állomásain: Budapesten, Debrecenben, Győrben, 

Pécsett vagy Szegeden. 

A konzultációsorozat helyszínei és időpontjai: 

- Debrecen - 2012. november 13. 

http://www.itbusiness.hu/Fooldal/rsscsatorna/Uj_utakon_az_innovacio.html?portalstate=rss
http://index.hu/tudomany/egeszseg/2012/11/01/olcso_magyar_muszer_a_malaria_ellen/
http://veddamagyart.info/tudomany/29-tudomany/4609-vilagujdonsag-ilyen-toltoallomasokat-telepitenek-a-nyugat-dunantulon


 

 

  

  

- Pécs - 2012. november 16. 

- Budapest - 2012. november 20. 

- Szeged - 2012. november 22. 

- Győr - 2012. december 4. 

Bővebben 

 

Európa és az innováció 2012-ben 

Tisztajovo.hu; 2012. november 12. 

Az Európai Bizottság kiadta a 2012-es Regionális Innovációs Eredménytáblázatot, mely 190 

európai régió értékelését tartalmazza. 

A vizsgálat az Európai Unió államaira - kivéve Ciprust, Észtországot, Lettországot, Litvániát, 

Luxemburgot és Máltát -, Horvátországra, Norvégiára és Svájcra terjedt ki. A régiók 

innovációs teljesítményét a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások, a kkv-k aktivitása, a köz- és 

magánszféra közti együttműködés, a szabadalmak, valamint az új ötletek high-tech ipari 

hasznosulása alapján állapították meg. 

Bővebben 

 

Elismert újítások 

Tudósítók; 2012. november 13. 

A Magyar tudomány ünnepe alkalmából átadták Debrecenben az Észak-Alföldi Regionális 

Innovációs Díjakat. A Debreceni Akadémiai Bizottság székházában az ATOMKI Szalay 

Sándor díját Dr. Balogh Kadosa vehette át. 

Bővebben 

 

Változnak az innovációs járulékkal kapcsolatos szabályok 

Adózóna.hu; 2012. november 13. 

A Magyar Közlönyben 2012. október 25-én kihirdették Az egészségügy többletforráshoz 

juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CLIV. törvény, mely eltérően az eddigi gyakorlattól, feltöltési 

kötelezettséget vezet be az innovációs járulék tekintetében. 

Bővebben 

 

Kutatóhálózat a szív és érrendszer védelmére 

Weborvos.hu; 2012. november 14. 

Alapkutatási hálózat Magyarország legszegényebb régiójában, az érbetegségek ellen. 

Európai uniós támogatással hoznak létre a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi 

Centrumában „Vaszkuláris és kardiális kutatóhálózatot", ami integrálja a szakterület 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/parlamenti-es-gazdasagstrategiaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tarsadalmi-konzultacio-indul-a-nemzeti-kutatas-fejlesztesi-es-innovacios-strategiarol
http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2012/11/12/europa-es-az-innovacio-2012-ben
http://rd.hirkereso.hu/rd/14803408?url=http://tudositok.hu/7177/video/Elismert_ujitasok
http://adozona.hu/tarsasagi_ado_innovacios_jarulek/Valtoznak_az_innovacios_jarulekkal_kapcsola_P13QRN.aspx#rss


 

 

  

  

alapkutatást folytató csoportjait, mélyíti nemzetközi kapcsolataikat. A létrejövő széles kutatói 

és infrastrukturális bázis az ér- és szív eredetű halálozás csökkentésére, az életminőség 

javítására törekszik minden életperiódusban - tudatta az intézmény. 

Bővebben 

 

Innovációs járulék: egy hónap múlva határidő! 

Piac&Profit; 2012. november 16. 

2012-től az innovációs járulék alanyai 2012. december 20-áig kötelesek az éves 

adókötelezettség legalább 90 százalékát befizetni az adófolyószámlára. Ellenőrizzük, hogy 

kell-e fizetnünk! Idén a vállalatcsoport eredményeit kell figyelembe venni, nem az egyes 

cégekét. 

Bővebben 

 

Cséfalvay: a növekedés fontos feltétele az innováció 

Kormányzat; 2012. november 15. 

A jövőbeni gazdasági növekedés fontos feltétele a fiskális stabilitás biztosítása mellett a minél 

több magas hozzáadott értékű áru előállítása - jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium 

(NGM) államtitkára csütörtökön Budapesten egy, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége 

(Fivosz) által szervezett szakmai tanácskozáson. 

Bővebben 

 

Így adózunk 2013-ban 

MNO; 2012. november 18. 

Zárószavazás előtti módosító javaslatokat nyújtott be 2012. november 18-án (vasárnap) a 

kormány az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslathoz. Ezek alapján egyebek mellett 31 százalékos adó terhelné az 

energiaellátókat, a tervezetthez képest változna az energiaitalok adója, és adókötelessé válna a 

pornográf műsorok közvetítése. 

Bővebben 

 

 

http://www.weborvos.hu/regionalis_hirek/kutatohalozat_sziv_errendszer/198253/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/innovacios-jarulek-egy-honap-mulva-hatarido/
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/parlamenti-es-gazdasagstrategiaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/csefalvay-a-novekedes-fontos-feltetele-az-innovacio
http://mno.hu/belfold/igy-adozunk-2013-ban-1118107


 

 

  

  

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Új pályázat a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alap és ipari kutatási valamint 

infokommunikációs technológiai fejlesztési projektek támogatása érdekében a Közép-

magyarországi régióban 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. október 29. 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet 

„Nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alap és ipari kutatási valamint 

Infokommunikációs technológiai fejlesztési projektek támogatása a Közép-magyarországi 

régióban” címmel (KTIA_AIK_12 kódszámmal). 

Bővebben 

 

Új kiírás jelent meg „Az EU 7. keretprogramba és egyéb közös EU-s kezdeményezésekbe 

való bekapcsolódás támogatása” tárgyú pályázathoz 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. október 29. 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet „Az EU 

7. keretprogramba és egyéb közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása” 

címmel (NEMZ_12 kódszámmal). 

Bővebben 

 

Új kiemelt pályázati felhívás jelent meg a Pán-európai kutatási együttműködés 

támogatása érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. október 31. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Pán-európai kutatási együttműködés támogatása” 

című (GOP-2012-1.1.1/B kódszámú) kiemelt projekt felhívás célja, hogy az összetett 

kidolgozási igényű, EU-s szinten is kiemelkedő fontosságú és összköltségű, az ESFRI 

(European Strategy Forum on Research Infrastructures) által készített európai kutatási 

infrastruktúrák stratégiai tervében szereplő kutatási nagyberendezés projektek 

megvalósításának finanszírozását szolgálja. 

Bővebben 

 

Megjelent a komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása érdekében kiírt 

felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. november 5. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Komplex technológiai fejlesztés és 

foglalkoztatás támogatása” című (GOP-2012-2.1.3 kódszámú) pályázati kiírás. 

Bővebben 

http://www.nfu.hu/uj_palyazat_a_nemzetkozi_egyuttmukodessel_megvalosulo_alap_es_ipari_kutatasi_valamint_infokommunikacios_technologiai_fejlesztesi_projektek_tamogatasa_erdekeben_a_kozep_magyarorszagi_regioban
http://www.nfu.hu/uj_kiiras_jelent_meg_az_eu_7_keretprogramba_es_egyeb_kozos_eu_s_kezdemenyezesekbe_valo_bekapcsolodas_tamogatasa_targyu_palyazathoz
http://www.nfu.hu/uj_kiemelt_palyazati_felhivas_jelent_meg_a_pan_europai_kutatasi_egyuttmukodes_tamogatasa_erdekeben
http://www.nfu.hu/megjelent_a_komplex_technologiai_fejlesztes_es_foglalkoztatas_tamogatasa_erdekeben_kiirt_felhivas


 

 

  

  

 

5 Mrd Ft kulturális intézmények, szervezetek szolgáltatásfejlesztésére 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. november 5. 

Az Új Széchenyi Terv keretében újranyitott TÁMOP-3.2.13-12/1 jelű, „Kulturális 

intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázat 

november 30-ig pályázható. 

Bővebben 

 

Megjelent a magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának 

támogatása érdekében kiírt felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. november 9. 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet a 

„Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása” címmel 

(IPARJOG_12 kódszámmal). 

Bővebben 

 

Megjelent a kormányzati intézmények telephelyein végberendezések modernizációját 

támogató felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. november 14. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ”Kormányzati intézmények telephelyein 

végberendezések modernizációja” című, EKOP-2.2.4 kódszámú kiemelt felhívás 

dokumentációja. 

Bővebben 

 

Kiemelt program a közoktatás hatékony informatikai infrastruktúra fejlesztése 

érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. november 15. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TIOP-1.1.2-12 – KMOP-4.6.1/C-12 jelű, 

„Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban” című kiemelt pályázati konstrukció. 

Bővebben 

 

Új pályázati lehetőség a Nyugat-dunántúli nevelési intézmények fejlesztésére 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. november 19. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Nevelési intézmények fejlesztése” című, 

NYDOP-5.3.1/B-12 kódszámú pályázati felhívás. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/5_mrd_ft_kulturalis_intezmenyek_szervezetek_szolgaltatasfejlesztesere
http://www.nfu.hu/megjelent_a_magyar_szellemi_alkotasok_hazai_es_kulfoldi_iparjogvedelmi_oltalmanak_tamogatasa_erdekeben_kiirt_felhivas
http://www.nfu.hu/megjelent_a_kormanyzati_intezmenyek_telephelyein_vegberendezesek_modernizaciojat_tamogato_felhivas
http://www.nfu.hu/kiemelt_program_a_kozoktatas_hatekony_informatikai_infrastruktura_fejlesztese_erdekeben
http://www.nfu.hu/uj_palyazati_lehetoseg_a_nyugat_dunantuli_nevelesi_intezmenyek_fejlesztesere


 

 

  

  

22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny (2012/2013-as tanév) 

Magyar Innovációs Szövetség 

Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1992. október 1. és 1999. 

augusztus 31. között született fiatal. Egyetemisták, főiskolások közül csak elsőévesek 

vehetnek részt a versenyen, akkor, ha a pályázati munkát az egyetem, főiskola megkezdése 

előtt elkezdték. 

Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, de az európai döntőn csak azok vehetnek részt, 

akik magyarországi iskolába járnak. 

Bővebben 

 

Kereskedelemfejlesztési pályázat 

Nemzeti Külgazdasági Hivatal 

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal kereskedelemfejlesztési pályázatot ír ki 2012. április 14. és 

2013. június 30. között megkezdett külpiaci projektek megvalósítására. A pályázat kiemelten 

támogatja azokat a magyar mikro, kis- és középvállalkozásokat, amelyek magas magyar 

hozzáadott értéket jelentő termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő. 

Bővebben 

 

 

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

"Fly Your Ideas" vetélkedő 

Az Airbus által kétévente megrendezett "Fly Your Ideas" vetélkedő, amelyet az UNESCO is 

támogat, az egész világ egyetemi ifjúságát célozza meg, hogy a saját ötleteikkel vegyenek 

részt a légi ipar fejlesztésében. 

Az idei vetélkedőn győztes csapat nem csupán a 30 ezer eurós fődíjat nyeri el, de egyhetes 

konzultációra fogadhatja egyetemén az Airbus Innovation Cell fejlesztőmérnökeit. 

A vetélkedőn indulni kívánó csapatok 2012. november 30-ig a Fly Your Ideas honlapján 

jelentkezhetnek! 

Az idén a vetélkedő fő témái: 

- energia, 

- hatékonyság, 

- növekedés elfogadható áron, 

- forgalomnövekedés, 

- utas oldali tapasztalatok és 

- békés egymás mellett élés. 

http://www.innovacio.hu/3a_hu_22_felhivas.php
http://www.hita.hu/hu/Content.aspx?ContentID=a965b5d2-5f54-4cf4-abad-533ae8a16259


 

 

  

  

Ezeket a témákat az Airbus olyanoknak tekinti, mint amelyek a 21. század repülőiparának 

középponti kérdései. A vetélkedő során keletkezett pályaművek az alkotók birtokában 

maradnak, s ők maguk dönthetnek majd azok jövőjéről. 

A vetélkedő több fordulóból áll: 

- 1. fázis: 2012. szeptember 3. - december 7. (egyoldalas témajavaslat leadása) 

- 2. fázis: 2013. január - április (az első 100 csapat kiválasztása, amelyek 5000 szóban 

kifejthetik elképzelésüket, s azt egy videóval is illusztrálhatják) 

- 3. fázis: 2013. május - június (az első öt csapat kiválasztása, amelyek egy, az Airbus és az 

iparág vezető szakembereiből összeállított zsűri előtt mutathatják be részletes terveiket) 

- 2013. június: Végső bemutatás és díjátadó. 

Bővebben 

 

Heidelbergi Innovációs Fórum 

12. alkalommal rendezik meg a Heidelbergi Innovációs Fórumot 2013. március 19-20. között, 

melynek témája a mobil ökoszisztéma lesz.  

2012. december 14-ig várják a szervezők az üzleti ötleteket és a nagy piaci potenciállal 

rendelkező K+F eredményeket. Amennyiben valakinek a pályázata sikeres, lehetőséget kap, 

hogy egy 8 perces előadásban bemutassa üzleti ötletét. A pályázati űrlap ide kattintva tölthető 

le. 

A rendezvényen való részvétel díjmentes! 

További információ: Alexandra Rudl, telefon: +49-711-90715-365, e-mail: rudl@mfg.de, 

web: www.heidelberger-innovationsforum.de 

 

 

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. 

http://www.airbus-fyi.com/
http://bit.ly/QZUNUw
mailto:rudl@mfg.de
http://www.heidelberger-innovationsforum.de/
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu


 

 

  

  

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. 

 

Környezettudatosság – Szőnyegtisztítás 

 Ha közönséges konyhasóval alaposan átkeféljük a szőnyeget, visszanyeri eredeti színét. 

 A szőnyegre cseppent gyertyafoltot könnyen ki tudjuk venni, ha itatóspapírt teszünk rá, és 

meleg vasalóval átvasaljuk.  

 Piszkos szőnyeg tisztítására kitűnően megfelel a növényi alapú, biológiailag könnyen 

lebomló sampon. 

 Elpiszkolódott szőnyegbe dörzsöljünk teafüvet, majd alaposan porszívózzuk ki. 

 Ha vörösbor ömlött a szőnyegre, spricceljük be többször szódavízzel vagy ásványvízzel, 

szórjuk be sóval, és itassuk fel nedvszívó ronggyal. 

 Ha szőnyegünkbe rágógumi tapadt, addig dörzsöljük folyamatosan egy jégkockával, amíg 

leszedhető nem lesz. 

 A ragasztófoltot ecetbe mártott kendővel tüntethetjük el a szőnyegről. 

 

mailto:csotya.mariann@darinno.hu

