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I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI
InnoMatch Vásár

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.
Előzetes program

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK
A Lendület a legjobb lehetőség a fiatal kutatóknak az iskolateremtésre
Magyar Tudományos Akadémia, 2012. december 28.
Gázok és folyadékok, valamint mikro- és makroporózusos hálózatok kölcsönhatását
tanulmányozza a Lendület program támogatásával Kukovecz Ákos kémikus és
kutatócsoportja a Szegedi Tudományegyetemen. Eredményeik a jelenleg használatban levő
érzékelőknél hatékonyabb nagy teljesítőképességű analitikai szenzorok fejlesztését segíthetik
elő.
Bővebben

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI
Idén is köszöntik a kultúra kiválóságait
Szeged.hu, 2013. január 15.
Az idén is nagyszabású programsorozattal köszönti Szeged a Magyar Kultúra Napját. A zenei,
képzőművészeti és irodalmi események mellett január 22-én most is átadják a Szeged
kultúrájáért díjakat, valamint a Kölcsey-érmeket. Az idén először a város nem régiben átadott
tudományos és kulturális központjában, a Szent-Györgyi Albert Agórában köszöntik a kultúra
kiválóságait.
Bővebben

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK
Hét tudós kapott Gábor Dénes-díjat
Index, 2012. december 21.
A Novofer Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díj a műszaki-szellemi
alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő
teljesítményeket ismeri el évente. Idén hét tudós kapta meg az elismerést, amit az
Országgyűlésben adták át csütörtökön.
Bővebben
Diagnózis egy cseppből - optikai elven működő bioszenzorok
Magyar Tudományos Akadémia, 2012. december 27.
Az orvosi diagnosztikát alapjaiban megváltoztató bioszenzorok fejlesztésének lehetőségeit
tanulmányozza a Lendület program egyik kiválósága, Horváth Róbert. A biofizikus az MTA
Természettudományi Kutatóközpontjában munkatársaival nagy érzékenységű optikai
szenzorokat vizsgál, amelyek a daganatos betegségek gyors felismeréséhez is
hozzásegíthetnek.
Bővebben
Akadémiai támogatással az aranytartalmú szupramolekulák nyomában
Magyar Tudományos Akadémia, 2012. december 27.
A gyógyászatban is felhasználható, újszerű és értékes tulajdonságú aranytartalmú
szupramolekulák létrehozása a célja az MTA Természettudományi Kutatóközpontjában
önálló kutatócsoportot alapító Deák Andreának. A Lendület program vegyész kiválósága
szerint a felfedező kutatásokra nem gyorsan megtérülő befektetésként kell tekinteni, inkább a
különböző tudományterületeken megszerzett ismeretek és megközelítések újszerű
alkalmazása várható tőlük.
Bővebben
Akadémikusok és kutatók rangos nemzetközi elismerései 2012-ben
Magyar Tudományos Akadémia, 2012. december 30.
A nemzetközi tudományos közösség idén is több magyar akadémikus, illetve az MTA
tudományos műhelyeiben dolgozó kutató teljesítményét ismerte el: Szemerédi Endrét tartották
érdemesnek a matematikusok Nobel-díjaként jegyzett Abel-díjra, Lovász Lászlót felvette
tagjai közé az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Akadémiája, a növényi molekuláris
biológia legjelentősebb díját pedig Kondorosi Éva és férje, a tavaly elhunyt Kondorosi Ádám
kapta megosztva.
Bővebben

Gyógyszergyártó és nemzetközi fuvarozó kapott innovációs díjat
Tőzsdefórum, 2013. január 5
A gyógyszergyártó Pernix Pharma Kft., valamint a nemzetközi fuvarozással foglalkozó
Gartner Intertrans Hungária Kft. kapta az idén Zalaegerszeg Innovációs Díját, amelyet
hagyományosan az önkormányzat újévi fogadása keretében adott át pénteken a város
polgármestere.
Bővebben
Az informatika a legnépszerűbb a fiatal tudósjelöltek körében
Innoportal.hu, 2013. január 8.
Lezárult a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza.
Bővebben
Európai Bizottság: a vállalkozók segíthetnek ki a válságból
HVG.hu, 2013. január 9.
A gazdasági növekedés beindításához és a munkahelyteremtéshez több vállalkozóra van
szükség - állapítja meg szerdán nyilvánosságra hozott akciótervében az Európai Bizottság.
Bővebben
Magyar neurobiológus a depressziókutatás élvonalában
Magyar Tudományos Akadémia, 2013. január 11.
A depresszió neurobiológiai hátterének feltárásában hozott jelentős előrelépést az a
nemzetközi kutatás, amely közvetlen bizonyítékkal igazolta, hogy a depressziós betegek
agykérgében a sejtek közötti kommunikáció korlátozottabb, mint az egészséges emberek
esetében. Az eredményhez Hajszán Tibor, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának
tudományos munkatársa elektronmikroszkópos vizsgálatokkal járult hozzá.
Bővebben
Nem fejlesztettek a válság idején a magyar cégek
BruxInfo Portál, 2013. január 11.
A legkevésbé innovatív államok közé tartozik Magyarország – derül ki az Eurostat pénteki
adataiból. Míg Németországban a válság idején a vállalatok 79 százaléka áldozott pénzt
kutatás-fejlesztésre, addig a magyar cégeknek mindössze 31 százaléka költött innovációra.
Bővebben

Egyedülálló hazai fejlesztés a művesekezelésben
Weborvos.hu, 2013. január 14.
Komplex technológiai innováció a személyre szabott, minőségi dialízis kezelésért.
A FMC Magyarország Kft. 237 millió forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást
nyert az Új Széchenyi Terv keretében. Az 576 millió forintot meghaladó összköltségvetésű
beruházásból a világon is egyedülálló komplex műszaki és technológiai fejlesztés valósult
meg. Ennek köszönhetően a veseelégtelenségben szenvedő betegek személyre szabott, hosszú
távú túlélést biztosító, transzplantációra alkalmassá tevő minőségi kezelést kapnak.
Bővebben
Pénz nélkül is megvalósíthatja elképzeléseit
HVG.hu, 2013. január 14.
A crowdfunding, azaz a közösségi finanszírozás a legdinamikusabban fejlődő támogatási
modell az interneten. A néhány éve megszületett első oldalak mára hatalmas sikereket aratva
valósítanak meg kreatív ötleteket, karitatív programokat vagy művészeti projektet.
Bővebben
Újabb egyszerűsítést vezetett be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. január 14.
Az Európai Bizottság hivatalosan is elfogadta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kérelmét,
miszerint bizonyos pályázatok esetében a felmerülő közvetett költségeket az elszámolás során
nem kell külön-külön számlával alátámasztani a jövőben. Ezzel jelentősen csökkennek a
pályázók adminisztratív terhei és tovább gyorsul az uniós pénzek kifizetése is.
Bővebben
Komplex technológiai innováció segíti a minőségi dialízis-kezelést
Innoportal.hu, 2013. január 15.
A veseelégtelenségben szenvedő betegek személyre szabott, hosszú távú túlélést biztosító
minőségi kezelést kaphatnak annak az 576 millió forintot meghaladó komplex műszaki és
technológiai fejlesztésnek köszönhetően, amelyhez több mint 237 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert az FMC Magyarország Kft. az Új Széchenyi Terv keretében
Bővebben

Akadémiai kutatók eredményei az őssejtkutatásban
Magyar Tudományos Akadémia, 2013. január 15.
A szöveti sejtek őssejtekké történő "visszaprogramozásában", illetve a gyógyszerhatások
vizsgálatában jelenthetnek előrelépést azok az új módszerek, amelyeket az MTA
Membránbiológiai Kutatócsoportja dolgozott ki több kutatócsoporttal együttműködve.
Bővebben
Újabb pályázatok a Nemzeti kiválóság program keretében
Innoportal.hu, 2013. január 16.
Újabb oktatói-kutatói pályázatokat írt ki a kormány a Nemzeti kiválóság program keretében,
az ösztöndíjak összege elérheti a havi egymillió forintot is.
Bővebben
Hatalmas bírsághullám indulhat az országban
Index, 2013. január 17.
Február elsejéig minden 2012 márciusa előtt alapított cégnek számos ponton meg kell
változtatnia a társasági szerződését. Ennek elmulasztása esetén kötelező a bírság, ami akár
900 ezer forint is lehet. Ha csak 15 ezres ügyvédi munkadíjjal is számolunk, a cégek összes
terhe 9 milliárd forint körül lehet. A minisztérium szerint a gazdaság kifehérítése miatt van
erre szükség, és nem lesz moratórium, ha tömegesen csúsznak is a társaságiszerződésmódosítások, mert lett volna rá egy év.
Bővebben
Cséfalvay: Több automatizmussal rendelkező pályázati rendszer szükséges
Fidesz.hu, 2013. január 19.
2014 és 2020 között az uniós források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre kell fordítani, főként
a kis- és középvállalkozásokra, a húzóágazatokra és az innovációra helyezve a hangsúlyt.
Bővebben

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
Pályázat a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére!
A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági
Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalával közösen - 21. alkalommal teszi közzé a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
pályázatot.
Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő
innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is díjazzák: Ipari-, Agrár-,
Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2007 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar
Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2013. március végén kerül sor az Országházban.
Bővebben
Megjelent a K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések támogatása érdekében
kiírt felhívás2012. december 20.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. december 20.
Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet „K+F
Versenyképességi és Kiválósági Szerződések” címmel (VKSZ_12 kódszámmal).
Bővebben
Pályázat az onkológiai centrumok fejlesztése érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. december 28.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TIOP 2.2.6/12/1/A jelű, „Struktúraváltás
támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével” című pályázati felhívás.
Bővebben
Pályázatok a gazdasági és társadalmi együttműködés erősítésére és a társadalmi
partnerek kapacitásfejlesztése érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. január 4.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a TÁMOP-2.5.3.A-12/1-2 és TÁMOP-2.5.3.C12/1 jelű, „Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése - A társadalmi partnerek
kapacitásfejlesztése” című pályázatok.
Bővebben

Pályázat a gyakornoki program támogatása érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. január 10.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-2.3.4.A-13/1 jelű, „Gyakornoki
program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia
régiókban” című könnyített pályázati felhívás.
Bővebben
Újra pályázhatnak az Új Széchenyi Hitel Programok című konstrukcióra a közvetítők
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. január 15.
Az „Új Széchenyi Hitel Programok” című (GOP-2007-4-.1/12 kódszámú) közvetítők részére
kiírt, 2012. május 10-i hatállyal felfüggesztett pályázati kiírást a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (GOP-2007-4.1/13 kódszámmal) 2013. január 15-i hatállyal újra megnyitja.
Bővebben
Pályázat a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. január 15.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TIOP 3.3.1 /A-12/2 jelű, "A
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés" című
konstrukció.
Bővebben
Új pályázati lehetőség ipartelepítésre a Dél-alföldi régióban
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. január 16.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a gazdaságfejlesztést támogató “Ipartelepítés”
című, DAOP-1.1.1/D-13 kódszámú pályázati kiírás vállalkozások számára. A pályázatok
benyújtására 2013.01.21-től van lehetőség.
Bővebben

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
11. Innovact Campus Awards
Az Innovact (Reims, 2013. március 26-27.) innovációs szakvásár szervezői az Európai
Bizottság támogatásával ebben az évben is meghirdetik a fiatal tehetségek innovációs
versenyét, amin az EU-tagországok diákjai vehetnek részt. Az "elődöntőbe" bejutott egyéni
vagy csapatot alkotó pályázóknak módjuk lesz arra, hogy projektüket (amely tervezési
fázisban, fejlesztés alatt álló vagy már elindított termék vagy tevékenység lehet)

bemutathassák az Innovact látogatóinak és a zsűri tagjainak. A pályázatok értékelésénél a
legfontosabb szempontok: eredetiség, kreativitás, újszerűség, és természetesen a
megvalósíthatóság.
Az első díj 5000 euró, a második és harmadik helyezett egyaránt 1500-1500 eurót kap. A
döntősök részvételéről a szervezők gondoskodnak (vállalják az utazási és szállásköltséget), a
résztvevők pedig mintegy 20 ország kétezer szakmai látogatója és közel kétszáz fiatal
innovatív vállalkozás képviselői előtt mutatkozhatnak be. Az ünnepélyes díjátadó március 27én lesz.
Jelentkezési határidő: 2013. január 28.
Jelentkezni angol vagy francia űrlapok kitöltésével lehet, amelyet kizárólag elektronikus úton
kell eljuttatni a következő címre: olivia.timone@ICA-2013.com
További információ: Olivia Timone, tel.: +330/1555-00415,
e-mail: olivia.timone@ICA-2013.com, web: www.innovact.com

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
Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi álláshely betöltésére
Berlinben
Nemzeti Innovációs Hivatal, 2013. január 11.
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot
hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata álláshely betöltésére a berlini
külképviseleten.
Bővebben
Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi álláshely betöltésére
Londonban
Nemzeti Innovációs Hivatal, 2013. január 11.
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot
hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata álláshely betöltésére a londoni
külképviseletre.
Bővebben

Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi álláshely betöltésére TelAvivban
Nemzeti Innovációs Hivatal, 2013. január 11.
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot
hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata álláshely betöltésére a tel-avivi
külképviseletre.
Bővebben
Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi álláshely betöltésére
Tokióban
Nemzeti Innovációs Hivatal, 2013. január 11.
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot
hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata álláshely betöltésére a tokiói
külképviseletre.
Bővebben
Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi álláshely betöltésére
Washingtonban
Nemzeti Innovációs Hivatal, 2013. január 11.
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot
hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata álláshely betöltésére a washingtoni
külképviseleten, lehetséges későbbi áthelyezéssel a new-yorki vagy a los-angelesi
külképviseletre.
Bővebben
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal e-Hírek
Az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az e-Hírek-kel rendszeresen tájékoztat a
szellemitulajdon-védelem hazai és nemzetközi eseményeiről, portáluk új elemeiről,
kiadványaikról, valamint egyéb közérdekű információkról.
1. szám 2013. január 17.

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.
Környezettudatosság – Lakókörnyezet
Bútorápolás
A penészes bútort alkoholba mártott ronggyal töröljük át.
A régi, nemes fából készült bútorok tisztítására és fényesítésére alkalmas a tejjel
megnedvesített vászondarab.
Egyszerű bútorfényezőt készíthetünk 1 rész citromfű-olaj, és 3 rész olívaolaj keverékéből.
Fa bútor fényezésére és ápolására használhatunk méhviaszt, növényi olajokat, citromot is.
Hatásos keverék készíthető 2 rész olívaolajból és 1 rész citromléből. Olívaolaj helyett
használhatunk méhviaszt, ami kellemes illatot is ad bútorunknak.

Étkezőasztalról só és étolaj keverékével, vagy citromlével dörzsölve tüntethetjük el a
foltokat. Bármelyik lehetőséget választjuk is, befejezésként száraz ronggyal töröljük át a
bútor felületét.
A régi, kopott konyhabútort szebbé és tisztává tehetjük, ha lemossuk szappanos, szódás
oldattal, majd tiszta vízzel átmossuk, és szárazra töröljük.
Tejfoltot világos tölgyfa bútorból gyenge bóraxoldatba mártott tiszta ruhával vehetünk ki.
A foltot többször át kell dörzsölni, végül pár csepp méhviasszal fényesítsük ki a helyét.
Tölgy és mahagónibútor ápolására jól bevált módszer, ha langyos sörrel töröljük le.
Ha a bőrbútoron zsíros folt keletkezett, mossuk le szódabikarbónás vízzel.
Ha a fa asztalra kiborult a tinta, ecetes törlőronggyal eltüntethetjük róla.
Ha a faburkolaton foltot hagyott az enyv, itassunk át egy törlőruhát kevés étolajjal, és ezzel
dörzsöljük ki a foltot.
Bútorkárpit friss foltjait érdemes először szódavízzel kezelni. Ha ez önmagában nem
elegendő, akkor a folttisztítás címszó alatti javaslatokból válasszuk ki a megfelelőt.
Üveg asztallapra kenjünk puha papírral citromlevet. Szárítsuk meg, utána újságpapírral
fényesítsük.
Nem sárgul meg a nádbútor, ha időnként átmossuk langyos sós vízzel.
Tölgyfabútort meleg sörrel frissíthetünk fel. Dörzsöljük be vele egy szivacs segítségével,
utána azonnal töröljük szárazra.

