
  

  

  

Békés és Boldog Ünnepeket Kíván Önnek és Kedves Családjának a DA-RIÜ 

KhE. minden munkatársa! 

 

 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

Ezúton értesítjük, hogy megjelent a DA-RIÜ KhE. aktuális hírlevele, melyben a 

következőkről olvashat: 
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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 

 

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 

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. 

 

 

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


  

  

  

InnoMatch Vásár 

 Időpont: 2013. április 3-4. 

 Helyszín: Expo Arad International (Arad, Románia) 

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 

 

Újgenerációs tumor-diagnosztika 

EU Pályázati Portál; 2012. december 5. 

A Delta Bio 2000 Kft. a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai 

Kutatóközpontjának részvételével 2007-ben alakult spin-off biotechnológiai cég, amelynek fő 

profilja a kutatás-fejlesztés és biotechnológiai szolgáltatás. Elsődleges vizsgálati és kutatási 

területe a tumor-diagnosztika és terápia, daganatos betegségek molekuláris hátterének 

feltárása, rákgyógyszerek fejlesztése. 

Bővebben 

 

Túl az első fázison a szegedi lézerközpont 

Index.hu; 2012. december 11. 

Befejeződött az Európai Unió tudományos nagyberuházásaként megvalósuló szegedi 

lézerközpont előkészítésének első fázisa – jelentette be Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonprofit 

Kft. ügyvezető igazgatója szerdán a csongrádi megyeszékhelyen. 

Bővebben 

 

Működik a magyar nanofertőtlenítő 

Index.hu; 2012. december 12. 

Nanotechnológiai eljárásra épülő, komplex sterilizáló rendszert fejlesztett ki a Szegedi 

Tudományegyetem, a Nanocolltech Kft. és a GE Hungary Kft. részvételével létrejött 

konzorcium. A partnerek által kifejlesztett új módszer előnye, hogy a fertőzésveszélynek 

kitett nyilvános helyek – például a kórházi kórtermek, az orvosi rendelők várói, vagy az 

iskolák és óvodák – átfogó baktérium-, illetve vírusmentesítését az egészségre ártalmatlan 

módon, kevesebb idő- és költségráfordítással valósítja meg. A sterilizáló rendszer a 

különböző felületek, illetve helyiségek levegőjének antibakteriális kezelését segíti elő a 

látható fény segítségével. 

Bővebben 

 

 

http://eupalyazatiportal.hu/uj-molekularis-diagnosztikai-modszerek-fejlesztese/?utm_campaign=Feed:eupalyazatiportal%20%28eupalyazatiportal.hu%29&utm_medium=feed&utm_source=feedburner
http://index.hu/tudomany/2012/12/12/tul_az_elso_fazison_a_szegedi_lezerkozpont/
http://index.hu/tudomany/2012/12/12/nanotechnologiaval_fertotlenithetunk/


  

  

  

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

Adótörvények 2013 - Szeged 

 Időpont: 2013. január 15. 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székházának, II. em-i 

konferenciaterme (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.) 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Enterprise Europe Network Szeged és a 

kamarában működő Számviteli Klub rendezvényt szervez, melynek témája: 2013. évi 

adótörvény változások. 

Bővebben 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Tovább kívánja növelni az ipari parkok versenyképességét a Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Nemzetgazdasági Minisztérium; 2012. november 27. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium elkészítette a Magyarországon működő ipari parkok 

helyzetéről szóló összefoglaló jelentését, amelynek alapja az ipari parkok által minden évben 

kötelezően elkészítendő beszámoló. Az összefoglaló jelentés 179 ipari park adatai alapján 

készült. 

Bővebben 

 

Új gyógyszert fejlesztettek ki máriatövisből Debrecenben 

hvg.hu; 2012. november 30. 

Máriatövisből fejlesztettek ki új gyógyszert a Debreceni Egyetem kutatói az Aradi Goldis 

Egyetem szakembereivel. Ahhoz, hogy a készítmény a patikákba kerüljön, újabb kísérletekre 

és befektetőre van szükség. 

Bővebben 

 

Betegség-előrejelző rendszer 

IT Board; 2012. december 3. 

Innovatív betegség-előrejelző szoftverrel segítenék a genetikai eredetű kórok feltérképezését. 

Az emberi szervezetben lejátszódó folyamatok, a veleszületett és szerzett genetikai 

betegségek hátterének megismerése napjaink egyik legnagyobb tudományos kihívása. A 

probléma megoldására világviszonylatban is egyedülálló, innovatív, betegség-előrejelző és -

elemző szoftvert sikerült kifejleszteni hal modellrendszer felületen. Mivel a gerinces fajok 

genetikailag viszonylag közel állnak egymáshoz, a kutatók az ilyen vizsgálatokhoz szívesen 

alkalmaznak különféle modellállatokat. Ebben az esetben a zebradánió (zebrahal) 

http://kamara.dravanet.hu/csmkik/index.php?id=4459
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/tovabb-kivanja-novelni-az-ipari-parkok-versenykepesseget-a-nemzetgazdasagi-miniszterium
http://hvg.hu/egeszseg/20121130_uj_gyogyszer_mariatovis_debrecen


  

  

  

szervezetében lejátszódó folyamatokat 95–98 százalékban találták hasonlónak az emberi 

szervezethez képest. 

Bővebben 

 

Cséfalvay: a kkv-szektornak fel kell zárkózni a multikhoz 

Menedzsment Fórum; 2012. december 4. 

A 2014-2020 közötti uniós források legalább felét közvetlen gazdaságfejlesztésre, ezen belül 

a kis- és középvállalati szektor fejlesztésére kell fordítani, szemben a most befejeződő hétéves 

ciklus 16 százalékával - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 

államtitkára egy konferencián 2012. december 4-én. 

Bővebben 

 

Innovációs járulékelőleg feltöltési kötelezettség 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal; 2012. december 5. 

2012. december 1-jei hatállyal új szabály került beiktatásra a Kutatási és Technológiai 

Innovációs alapról szóló 2003. évi XC. törvénybe. A rendelkezés értelmében minden 

innovációs járulékfizetésre kötelezett adózót – első ízben a 2012-ben kezdődő üzleti évre 

vonatkozóan – feltöltési kötelezettség terhel, azaz az adóévre már bevallott járulékelőleget az 

adóévi várható fizetendő járulék összegére ki kell egészítenie. A járulék-kiegészítésre 

kötelezett az előleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig (naptári éves 

adózóknál 2012. december 20-ig) bevallást nyújt be és ezzel egyidejűleg tesz eleget fizetési 

kötelezettségének. A 2012-es adóévben az innovációs járulék feltöltési kötelezettséget a 1201. 

számú nyomtatvány 01-es lapjának 17. sorában kell bevallani.  

Bővebben 

 

Fontos a társadalmi innováció 

mno; 2012. december 5. 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) szerdai ülésének napirendjén olyan 

kormányzati előterjesztések szerepeltek, amelyek alapvetően határozzák meg Magyarország 

európai uniós támogatásainak 2014–2020-as időszakra vonatkozó felhasználását – közölte az 

NFFT. 

Bővebben 

 

Nagy sikerrel zárult a Kutatás - Fejlesztési és Innovációs Stratégia társadalmi 

egyeztetése Győrben 

Nemzeti Innovációs Hivatal; 2012. december 5. 

2012. december 4-én, Győrben ért véget az országos konzultációs rendezvénysorozat a 

Nemzeti Kutatás - Fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 tervezetéről. Az esemény 

helyszínén, a Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központban előadást tartott Dr. Cséfalvay 

Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős 

http://www.itboard.hu/Fooldal/it_board/egeszseg/Betegseg-elorejelzo_rendszer.html
http://www.mfor.hu/cikkek/Csefalvay__a_kkv_szektornak_fel_kell_zarkozni_a_multikhoz.html
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/innovacios_kotelezettseg.html
http://mno.hu/gazdasag_archiv/fontos-a-tarsadalmi-innovacio-1122651


  

  

  

államtitkára, aki ismertette a Nemzeti Kutatás - Fejlesztési és Innovációs Stratégiát, valamint 

említést tett a stratégia fő céljairól és a jövőben várható lépésekről. 

Bővebben 

 

Tízezer mikrovállalkozás igényli az Új Széchenyi Terv támogatását Beérkezett a 

tízezredik Mikrovállalkozások fejlesztése pályázat 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. december 6. 

A mikrovállalkozások bíznak az Új Széchenyi Terv pályázataiban. Már 10 000 támogatási 

igényt nyújtottak be a Magyar Gazdaságfejlesztési Központhoz. A beérkezett tízezredik 

pályázatot egy győri családi vállalkozás nyújtotta be, amely egy új szervizelő üzem 

létrehozására igényel támogatást. Az Új Széchenyi Terv legnépszerűbb pályázatának 

keretében, amely a mikrovállalkozások fejlesztését támogatja, a megítélt összeg meghaladja a 

38 milliárd forintot. 

Bővebben 

 

Már 6 milliárd forint forrást kaptak az állami projektgazdák az EU Önerő Alap 

segítségével 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. december 6. 

Első körben közel 300 esetben született támogatói döntés a hazai költségvetésből 

finanszírozott EU Önerő Alap segítségével. Erről múlt hét kedden döntött Németh Lászlóné, 

nemzeti fejlesztési miniszter. A rendszer gyorsaságát támasztja alá, hogy a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség a döntést követően azonnal megkezdte az utalásokat. Így a mai nappal 

bezárólag mind a 6 milliárd forintot folyósította az érintett projektgazdák számlájára. 

Bővebben 

 

Akadémikusválasztás: november 30-tól nyilvánosak az akadémiai tagajánlások 

Magyar Tudományos Akadémia; 2012. december 7. 

2012. november 30-án megjelent a Magyar Tudomány című folyóirat különszáma  az 

akadémiai rendes-, levelező- és külsőtag-jelöltekre adott ajánlásokkal, amelyek online is 

olvashatók. A Magyar Tudományos Művek Tárából megismerhetők az ajánlottak tudományos 

tevékenységét bemutató adatok is. A tudományos osztályok januárban tartják tagjelölő 

osztályüléseiket, amelyeket követően az Elnökség meghatározza a választható új tagok 

számát. A tagválasztásra a jövő májusi közgyűlésen kerül sor. 

Bővebben 

 

Távozik a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke 

InfoRádió; 2012. december 7. 

December 31-én távozik a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöki posztjáról Mészáros György - 

értesült az InfoRádió. 

Bővebben 

http://www.nih.gov.hu/strategiaalkotas/hirek-esemenyek/nagy-sikerrel-zarult
http://www.nfu.hu/tizezer_mikrovallalkozas_igenyli_az_uj_szechenyi_terv_tamogatasat_beerkezett_a_tizezredik_mikrovallalkozasok_fejlesztese_palyazat
http://www.nfu.hu/mar_6_milliard_forint_forrast_kaptak_az_allami_projektgazdak_az_eu_onero_alap_segitsegevel
http://mta.hu/mta_hirei/akademikusvalasztas-2013-november-30-tol-nyilvanosak-az-akademiai-tagajanlasok-131022/
http://inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-534409


  

  

  

 

Első helyen a magyar orvostechnikai találmány az European Investment Bank Institute 

versenyén 

Nemzeti Innovációs Hivatal; 2012. december 7. 

A budapesti Műegyetemről indult Hand-in-Scan csapat nyerte az EIB (European Investment 

Bank) Institute első alkalommal megrendezésre került Social Innovation Tournament 

versenyét Luxemburgban.. A Hand-in-Scan a legjobb koncepció kategóriában 

diadalmaskodott, mint egy új eszköz, amely lehetővé teszi a kézhigiénia objektív ellenőrzését 

orvosi környezetben. 

Bővebben 

 

Új magyar eljárás a prosztatarák szűrésére 

Védd a Magyart! 2012. december 7. 

A halálozási adatokból kitűnik, hogy a hazai rákbeteg férfiak zöme tüdőrákban szenved, majd 

ezt követi a vastagbél-végbélrák és a bőrrák, majd a szájüregi daganatok és a prosztatarák 

következik. Magyar eljárást dolgoztak ki a vizsgálatára. 

Bővebben 

 

Innovációs díj szennyvíz gyógyszermentesítésre 

greenfo; 2012. december 10. 

A gyógyszerfogyasztás egyik nemkívánatos következménye, hogy a szervezetünkben fel nem 

szívódott gyógyszerek nagy része a csatornahálózatban köt ki, onnan pedig az élővizekbe - és 

ha azokból nyerünk ivóvizet, végül a csapvízbe kerül. Hasonló sors vár a szervezetünkben 

történő gyógyszerlebomlás során keletkező anyagokra is. Budapesten évente 20 tonna 

gyógyszer kerül a Dunába. 

Bővebben 

 

Újabb Primus befektetés – Híd a globális piacokra 

Piac&Profit; 2012. december 11. 

A Primus Capital finanszírozásában, négyszázmillió forint alaptőkével hozta létre a Digital 

Natives Kft. (DiNa) új leányvállalatát, az iCatapult Technológiai és Üzletfejlesztési Zrt.-t. Az 

új cég stratégiai célja, hogy szolgáltatásaival a hazai fejlesztésű mobil és internetes 

technológiák globális piacra juttatását segítse elő. A Primus Capital kockázati tőkealap 

befektetési igazgatója, Bruckner Zoltán hétfőn, az Akvárium Klubban tartott, zártkörű 

szakmai rendezvényen jelentette be a Primus legújabb, kilencedik befektetését. 

Bővebben 

 

http://www.nih.gov.hu/hazai-hirek-esemenyek/hirek-esemenyek/elso-helyen-magyar
http://veddamagyart.info/tudomany/29-tudomany/4936-uj-magyar-eljaras-prosztatarak-szuresere
http://greenfo.hu/hirek/2012/12/10/innovacios-dij-szennyviz-gyogyszermentesitesre?referrer=rss
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ceghirek/ujabb-primus-befektetes-hid-a-globalis-piacokra/


  

  

  

Minden területen sikeresek ifjaink 

Magyarhirlap.hu; 2012. december 12. 

Az akadémiai kutatóhálózat és a hazai egyetemek versenyképességét növeli a 

legtehetségesebb tudósok itthon tartását, hazahívását célzó Lendület Kutatói Program – 

hangsúlyozta 2012. december 11-én Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia 

elnöke az Akadémián rendezett konferencián, amelyen a tavalyi pályázat nyertesei számoltak 

be egyéves munkájuk eredményeiről. 

Bővebben 

 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Újra pályázható a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása érdekében 

kiírt pályázat a Közép-magyarországi régióban 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. november 30. 

Az Új Széchenyi Terv keretében újra lehet pályázni a Kutatási és Technológiai Innovációs 

Alapból támogatott „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatás a Közép-

magyarországi régióban” című (KMR_12 jelű) kiírásra. 

Bővebben 

 

Megjelent az Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi 

rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása című felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. december 1. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az ”Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok 

fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása” 

című, EKOP-2.3.7 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. 

Bővebben 

 

Új pályázatok a továbbtanulást segítő kezdeményezések támogatása érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. december 4. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-3.3.10 A-12 és a TÁMOP 3.3.10 B-12 

számú, „Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” című pályázat. 

Bővebben 

 

http://www.magyarhirlap.hu/tudomany/minden-teruleten-sikeresek-ifjaink
http://www.nfu.hu/ujra_palyazhato_a_piacorientalt_kutatas_fejlesztesi_tevekenyseg_tamogatasa_erdekeben_kiirt_palyazat_a_kozep_magyarorszagi_regioban
http://www.nfu.hu/megjelent_az_egeszsegbiztositasi_ugyfelkapcsolatok_fejlesztese_egeszsegugyi_rendszerekbe_integralt_adatkezeles_es_azonositas_megvalositasa_cimu_felhivas
http://www.nfu.hu/uj_palyazatok_a_tovabbtanulast_segito_kezdemenyezesek_tamogatasa_erdekeben


  

  

  

Megjelent a komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások 

számára kiírt pályázat 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. december 6. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-

, kis- és középvállalkozások számára” című (GOP-2012-2.1.1/B kódszámú) pályázati kiírás. 

Bővebben 

 

Kiemelt program a kisközösségi ifjúsági nevelés támogatása érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. december 12. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-5.2.8-12/1 jelű, "Kisközösségi ifjúság 

nevelés támogatása" című kiemelt konstrukció dokumentációja. A kiírás célja a kisközösségi 

rendszerben megvalósuló, önkéntes (kortárs) vezetőkre épülő ifjúsági munka pedagógiai és 

módszertani fejlesztése, önkéntes alapú, illetve társadalmi felelősségvállalást erősítő 

kisközösségek megerősítése, továbbiak létrehozása, valamint a kisközösségi rendszerben 

megvalósuló gyermek és ifjúságnevelési módszerek szakmai és társadalmi elismertségének 

növelése. A pályázat keretösszege 1 071 800 000 Ft. A projektterv benyújtásának határideje: a 

megjelenés napjától számított 30 nap. 

Bővebben 

 

Megjelent a távhő-szektor energetikai korszerűsítését megújuló energia forrásokkal 

támogató kiírás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. december 12. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, 

megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című (KEOP-2012-5.4.0. 

kódszámú) pályázati kiírás. 

Bővebben 

 

Megjelent az épületenergetikai fejlesztéseket és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítását támogató kiírás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. december 12. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” című (KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú) pályázati kiírás. 

Bővebben 

 

Megjelent az épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva című kiírás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. december 12. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva” című (KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú) pályázati 

http://www.nfu.hu/megjelent_a_komplex_vallalati_technologia_fejlesztes_mikro_kis_es_kozepvallalkozasok_szamara_kiirt_palyazat
http://www.nfu.hu/kiemelt_program_a_kiskozossegi_ifjusagi_neveles_tamogatasa_erdekeben
http://www.nfu.hu/megjelent_a_tavho_szektor_energetikai_korszerusiteset_megujulo_energia_forrasokkal_tamogato_kiiras
http://www.nfu.hu/megjelent_az_epuletenergetikai_fejleszteseket_es_kozvilagitas_energiatakarekos_atalakitasat_tamogato_kiiras


  

  

  

kiírás. A pályázati kiírás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – 

ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek 

elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. 

A konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló 

energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához. 

Bővebben 

 

XXI. Magyar Innovációs Nagydíj 

Magyar Innovációs Szövetség 

Huszonegyedik alkalommal hirdette meg a Magyar Innovációs Alapítvány a Magyar 

Innovációs Nagydíj Pályázatot. Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs 

Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában díjazzák. 

Bővebben 

 

InnoMax Díj 

Invitel 

Az InnoMax Díj idén immár negyedik alkalommal kerül megszervezésre. Az Invitel célja, 

hogy az InnoMaxon Díjjal felhívja a figyelmet a körülöttünk működő – nehéz piaci 

szituációkban is helytálló – valóban kreatív, innovatív cégekre. Másképpen fogalmazva teret 

és lehetőséget adjon a fejlődni képes vállalatoknak, hogy megmutassák magukat a szélesebb 

közvéleménynek és persze azért, hogy nyerjenek. Miközben a legtehetségesebb fiatal 

„fejlesztőket” a vállalat az InnoApps Díjjal szeretné támogatni, hogy teret kapjanak 

tehetségük megmutatásához, és forrást további ötleteik megvalósításához. 

Bővebben 

 

 

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

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. 

http://www.nfu.hu/megjelent_az_epuletenergetikai_fejlesztesek_megujulo_energiaforras_hasznositassal_kombinalva_cimu_kiiras
http://www.innovacio.hu/3b_hu_felhivas.php
http://www.invitel.hu/innomax/


  

  

  

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. 

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; 

http://www.haesf.org/
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu


  

  

  

 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 - Lakókörnyezet 

Padlóápolás 

 A palafelületek finom, tompa fényt kapnak, ha egy kis tejjel bedörzsöljük. 

 A szennyezett PVC, csempe vagy linóleum padlót remekül tisztíthatjuk, ha egy liter meleg 

víz és egy evőkanál mosószóda keverékével mossuk fel. Makacsabb szennyeződések 

esetében oldjunk fel növényi szappant is a felmosóvízben.  

 Padlófényhez negyed deciliter paraffint olvasszunk meg vízfürdőn. Keverjünk hozzá egy 

liter lenolajat, néhány csepp citromesszenciát. Ronggyal vigyük fel a padlóra, hagyjuk 

megszáradni, majd fényezzük. 

 A viaszos padlót legeredményesebben hideg teafőzettel tisztíthatjuk. 

 Ha a linóleumra tintafolt cseppent, tegyünk rá kevés citromlevet. Néhány percig hagyjuk 

rajta, majd töröljük fel. 

 Általános folttisztítóként linóleumhoz használjunk néhány csepp növényi olajat. 

 

Íme, a legzöldebb vállalatok 

Alternatív Energia; 2012. november 24. 

Idén harmadik alkalommal talált gazdára az Ozone Zöld-díj, amellyel az OzoneNetwork TV a 

környezettudatos innovációkat megvalósító vállalkozásokat jutalmazta. 

Bővebben 

 

mailto:csotya.mariann@darinno.hu
http://www.alternativenergia.hu/3-ozone-zold-dij-nyertesek/55019

