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I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI
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 Délalföldi 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/2219-26-b-

innovative_regisztracios_lap_ii_eloadassorozat.doc)
regisztráljon ingyenesen.

található

regisztrációs

lapot

és

Továbbá regisztráljon a projekt saját honlapján, ahol naprakész információkhoz juthat az
előadások napját, az előadások témáját és más projekthez kapcsolódó információk
tekintetében.
http://www.b-innovative.org/Intranet/registrationswahl.html
Legyen részese egy már sikeresen működő programnak és regisztráljon ingyenesen BINNOVATIVE „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 második előadássorozata a következő négy időpontban kerül megrendezésre a
Kecskeméti Főiskolán.
Időpontok:
2013. április 23. (9:00)
2013. április 30.
2013. május 7.
2013. május 14.

1-2. előadás
3-4. előadás
5-6. előadás
7-8. előadás

A részletes program a későbbiekben kerül meghatározásra, amelyről hamarosan tájékoztatjuk
az érdeklődőket.
Előadások helyszíne:
Kecskeméti Főiskola, GAMF-kar
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel, kérjük, jelezze Bagdi Ferenc kollégánknak a
következő elérhetőségen: bagdi.ferenc@darinno.hu.
Innováció és Fejlődés
Erdélyi Magyar Televízió, 2013. április 4.
Először tartották meg Aradon az InnoMatch Regionális Innovációs Vásárt. A találkozó célja,
hogy bemutassa és népszerűsítse a román-magyar határ menti régió innovatív termékeit,
valamint kapcsolatot teremtsen a gazdasági szereplők és a kutatóintézetek között.
Maróti Péter igazgató, Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség:
„A Horizont 2020 stratégiában egyre inkább nagyobb hangsúlyt fognak fektetni az
innovációra, tehát az Európai Uniónak az elvei is afelé tendálnak, hogy az innováció legyen
az az alapja, ami megteremti a gazdasági növekedést. Tehát azt mondom mindenkinek, aki
gondolkozik, hogy ebben az innovációs szektorban el kezd működni, hogy megéri.”
Bővebben

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK
Innovációs elismerés a MOL és a Szegedi Tudományegyetem fejlesztésének
Mol.hu, 2013. március 21.
A XXI. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága kiemelt elismerésben részesítette a
MOL, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a Videoton Holding Zrt. és a Hilase Kft a
földgáz kénhidrogén- és vízgőztartalmát mérő lézeres fotoakusztikus műszerről szóló
pályázatát.
Bővebben
Ötezer forintos robot és innovatív biogázfejlesztés Szegeden
Szegedcafe.hu, 2013. március 21.
Közel ötezer forintból épített egyszerű szerkezetű, guruló, akadálykerülő robotot Kecsenovity
Egon, a Szegedi Tudományegyetem harmadéves anyagmérnök hallgatója, akinek munkáját az
intézmény 2013-as innovációs versenyén második hellyel díjazták.
Az SZTE Innovációs Napján az első díjat egy olyan találmány kapta, amely a mikroalgát
használja fel biogáz fejlesztéséhez, a harmadik díjat pedig a Kinect nevű számítógépes
alkalmazás prezentációban való alkalmazásáért ítélték oda.
Bővebben
Cambridge legmagasabb kitüntetését kapta Szeged
Delmagyar.hu, 2013. március 24.
Cambridge a legmagasabb rangú kitüntetését, a Honorary Freedom of the City-t adományozta
testvérvárosának, Szegednek. Az elismerést 2013. március 23-án, szombaton vette át
Cambridge-ben Botka László polgármester.
Bővebben
Szegeddel ismerkedik az új kínai nagykövet
Delmagyar.hu, 2013. március 24.
A Konfuciusz Intézetben kínaiul tanuló hallgatókkal, középiskolásokkal találkozott, megnézte
az ópusztaszeri emlékparkot, a Szegedi Kortárs Balett előadását, hétfőn pedig az egyetem és a
város vezetőivel tárgyal Xiao Qian, a Kínai Népköztársaság új nagykövete.
Bővebben

Átadták az első Szent-Györgyi Talentum Díjat
Szeged.hu, 2013. április 3.
A Szent-Györgyi Talentum Díjat idén alapította a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért
Alapítvány. Első alkalommal Papp Balázs, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának
fiatal munkatársa kapta kitüntetést
Bővebben
A tudástranszfer már működik Szeged és Szerbia között
Szegedcafe.hu, 2013. április 9.
Végéhez közelít az a határon átnyúló EU-s támogatottságú program, ami közel fél éven át
kötötte össze a magyar és a szerb partnereket. A lényege az információ kétirányú
áramoltatása, az innováció és a vállalkozások együttműködése. Sokat profitálhat belőle
Szeged.
Bővebben

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI
B2B Magyar-Szerb Üzleti Találkozó Szegeden
Időpont: 2013. április 23.
Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, II. emelet (6721 Szeged,
Párizsi krt. 8-12.)
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Szabadkai Regionális Gazdasági Kamara
partnerségével „KKV-k nemzetköziesedése a határmenti régióban” (SMEINT) címmel közös
projektet valósít meg a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
támogatásával.
Bővebben
Szellemi tulajdon- védelem lehetőségei és gyakorlata
Időpont: 2013. május 8.
Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara II. emelet Rainer Ferenc
terem(6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.)
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara a Szellemi tulajdon- védelem lehetőségei és gyakorlata - VIVACE 2013 címmel
előadást és konzultációt szervez 2013. május 8-án Szegeden.
Bővebben

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK
Erre költenék az uniós pénzt a következő hét évben
Napi.hu, 2013. március 21.
Elfogadta a kormány a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására
vonatkozó programok prioritásait – az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny
csütörtöki számában jelent meg.
Bővebben
Átadták az Innovációs Nagydíjakat
Piac & Profit, 2013. március 22.
A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként átadták a 2012. évi Magyar Innovációs
Nagydíj elismeréseket 2013. március 21-én, csütörtökön a Parlamentben. A Magyar
Innovációs Nagydíjat az NNG Kft. kapta az “iGO Automotive” navigációs szoftvertermékért,
az elismerést Kövér László házelnök és Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium
államtitkára adta át Balogh Péter vezérigazgatónak.
Bővebben
Mérsékelten innovatív Magyarország az Európai Bizottság szerint
Mandiner.hu, 2013. március 26.
Az EB által nyilvánosságra hozott eredménytábla szerint az EU innovatívabb lett, de egyre
nőnek a tagállamok közötti különbségek. A dokumentum szerint Magyarországot 20 másik
tagállam előzi meg az innováció terén
Bővebben
Folytatódik a magyar-koreai tudományos együttműködés
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. március 26.
Az ötödik közös magyar–koreai csúcstechnológiás laboratóriumot avatták fel az MTA
Energiatudományi Kutatóközpontjában. A távol-keleti ország szakemberei orvosi,
anyagtudományi és energiatudományi területen folytatnak ígéretes kutatásokat a Magyar
Tudományos Akadémia intézményeiben dolgozó tudósokkal. A legújabb laboratórium az
atomenergetika biztonságosabbá tételéhez járulhat hozzá.
Bővebben

Nanotechnológiával a fenntartható építészetért
Iroda.hu, 2013. március 27.
Öntisztuló üvegfelületek, antibakteriális padló, légszennyezettséget csökkentő beton,
hőszigetelő – páraáteresztő festékbevonat – hogy csak néhányat említsünk a jövő építőanyagai
közül. Az említett termékek azonban nem a képzelet szüleményei: már kereskedelmi
forgalomban is kaphatóak, közös pontjuk pedig a nanotechnológia.
Bővebben
Új fejlesztéseket díjazott az Invitel
Napi.hu, 2013. március 28.
Az okostelefonra integrált egészségnapló, a közösség erejét használó „egérút” navigációs
alkalmazás, és a tömegközelekedés minőségén javító fejlesztés. Ezek az idei InnoMax díj fő
irányai. De díjaztak offline okostelefonos térképalkalmazást és „zöldebb” szervertermeket
eredményező, intelligens hűtési rendszert is.
Bővebben
Még a földönkívüliek is megirigyelnék a bőröndrobogót
Heol.hu, 2013. március 29.
A hiányszakmákat bemutató előadás után a mérnöki pályát népszerűsítették a Weöres Sándor
Színház bemutatóján Egerben és Gyöngyösön.
Bővebben
Erősíti kapcsolatait az Akadémiával a Belgiumban élő magyar tudósközösség
Magyar Tudományos Akadémia, 2013. március 29.
A külső köztestületet alkotó külföldi magyar kutatókat sokkal aktívabban, szervezettebben
szeretné bekapcsolni a Magyar Tudományos Akadémia a köztestületi munkába és a
kutatóhálózat programjaiba. E törekvés egybevág a Belgiumban élő, klubbá szerveződött
magyar tudósközösség céljaival: erősíteni kapcsolatait a hazai kutatókkal, valamint az MTAval.
Bővebben
Magyar és román kutatóhelyek működhetnek együtt
Figyelő Online, 2013. március 31.
Eredményesen zárult az innováció hasznosítását elősegítő magyar-román közös projekt a
Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és a Temesvári Politechnika Egyetem
együttműködésében.
Bővebben

Díjazták az innovációt a fogyasztók
Mmonline.hu, 2013. április 5.
Átadták tegnap este az Év Terméke Díjat, az elismerést 12 kategóriában osztották ki. Az
innovációs díj különlegessége, hogy a végeredményt a fogyasztók döntik el.
Bővebben
Újonnan alapított adózó innovációs járulék-kötelezettsége
Nemzeti Adó és Vámhivatal, 2013. április 8.
Egy 2011-ben alakult társaság [Adózó] esetében – amelynek van kapcsolódó vállalkozása is –
a 2012., illetve 2013. évi innovációs járulék-kötelezettség megítéléséhez a következők
figyelembevétele szükséges.
Bővebben
Tizenkét hazai energetikai innováció mutatkozhat be a RENEXPO kiállításon
Alternativenergia.hu, 2013. április 8.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) nyilvános
közös pályázata innovatív energetikai projektek bemutatkozására biztosít lehetőséget a
hetedik RENEXPO Central Europe rendezvényen, 2013. április 25-27-én.
Bővebben
Cséfalvay: Magyarország áttörést hajthat végre
Világgazdaság Online, 2013. április 9.
Magyarország áttörést hajthat végre és megszerezheti a vezető helyet az innováció terén a
kelet-közép-európai régióban 2014 és 2020 között – nyilatkozta lapunknak a Világgazdaság
mai konferenciája alkalmából Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai
államtitkára.
Bővebben
Lopakodó anyagot fejleszt a magyar honvédség
Hvg.hu, 2013. április 9.
A Magyar Honvédség háttérintézményeiben nem csak hadiipari, hanem több olyan
fejlesztésen is dolgoznak, amelyek alkalmazása a polgári lakosság életét is nagymértékben
könnyebbé teheti – mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter az Országgyűlés Innovációs
és fejlesztési eseti bizottságának keddi ülésén.
Bővebben

Innovációs alap: kormánydöntés az idei pályázati kiírásokról
Világgazdaság Online, 2013. április 9.
Jóváhagyta a kormány a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervét 2013ra. Ez jó hír az innovatív vállalkozásoknak, azoknak, akik az alap támogatásával szeretnék
megvalósítani kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) elképzeléseiket. Az ezzel kapcsolatos
közlemény a Magyar Közlöny 44. számában jelent meg. Ebből kiderül, hogy az alap
keretében újonnan meghirdetésre kerülő pályázati kiírások teljes keretösszege 24,9 milliárd
forint lesz 2013-ban.
Bővebben
A világon először mutattak ki egy, a fém nanorészecskék és a fény kölcsönhatásához
kapcsolódó jelenséget az MTA kutatói
Magyar Tudományos Akadémia, 2013. április 10.
A napelemek hatásfokának növeléséhez vagy akár egyes rákterápiás eljárások
tökéletesítéséhez is hozzájárulhatnak az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Ultragyors és
Attoszekundumos Fizikai Kutatócsoportjának új eredményei, amelyekről a nanotudomány
egyik vezető folyóiratában, a Nano Lettersben számoltak be a fizikusok.
Bővebben
Világszínvonalú hazai k+f projekten dolgozik a GE Hungary
Hvg.hu, 2013. április 11.
Radiológiai képalkotó berendezések és szoftverek fejlesztésén, valamint új világítástechnikai
megoldásokon dolgozik a GE Hungary Kft. egy, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
finanszírozásával megvalósuló program keretében. A tervek szerint 2013. szeptember 30-án
záruló programot az alap csaknem 1,4 milliárd forinttal támogatja.
Bővebben
Kiszámítható tudományos életpályamodellt kell biztosítani a fiatal kutatóknak
Magyar Tudományos Akadémia, 2013. április 12.
A magyar tudományosság megtartó ereje azon múlik, hogy a fiatal kutatóknak lesz-e
lehetőségük itthon nemzetközi szintű teljesítményre a PhD-fokozat elnyerését követő öt-nyolc
évben – ebben értettek egyet annak a tanácskozásnak a résztvevői, amelyet a "PhD után,
Magyarországon!" címmel rendeztek az ELTE-n. A 11. Bolyai Műhelykonferencián
akadémikusok, egyetemi tanárok elemezték a doktori fokozattal rendelkező kutatók helyzetét.
Bővebben

„Fényes” sikerek a növénybiológiában
Szegedma.hu, 2013. április 14.
A fény a növények számára információ, amely a génállomány mintegy húsz százalékának
aktivitását, kifejeződését képes közvetlenül befolyásolni – tudtuk meg Nagy Ferenc
Széchenyi-díjas biológustól, az MTA levelező tagjától, az MTA Szegedi Biológiai
Kutatóközpont Növénybiológiai Intézet tudományos tanácsadójától, igazgatóhelyettesétől.
Bővebben
Ötezer eurós innovációs támogatás a Debreceni Egyetemen
Edupress.hu, 2013. április 15.
Ötezer eurós innovációs utalvánnyal támogatja a leginnovatívabb ötlettel előálló kutató vagy
vállalkozás elképzeléseinek továbbfejlesztését a Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia
Transzfer Iroda.
Bővebben
Óriási magyar siker az amerikai innovációs versenyen
Piac & Profit, 2013. április 15.
A szilícium-völgyi Singularity University Budapesten rendezett döntőjének két győztese –
Juhász Márton és a lengyel Aleksandra Orchowska – nyáron utazhat a NASA kaliforniai
kutatóbázisára.
Bővebben
Nyárig kiválasztják a NER300 program magyar indulóit
Kormany.hu, 2013. április 15.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) pályázati fogadóórát tartott a NER300 program
lehetséges résztvevőinek eredményes felkészülése érdekében 2013. április 15-én, Budapesten.
Bővebben

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
Pályázati felhívás KFI szakkiállításon való részvételre hazai, kutatás-fejlesztésre és
innovációra alapuló start-up vállalkozások számára
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) egyik legfőbb feladata a hazai kutatás-fejlesztés és
innováció nemzetgazdasági szintű ösztönzése, a hazai start-up ökoszisztéma kialakításának
szakmai támogatása, a vállalkozói szféra hálózatosodásának előmozdítása. A NIH 2013.
június 11-12. között rendezi meg az Innotrends Hungary 2013 elnevezésű konferenciát és
szakkiállítást, amelyhez kapcsolódóan pályázati felhívást tesz közzé a hazai, kutatásfejlesztésre és innovációra alapuló start-up vállalkozások kiállítóként való részvételére.
A hazai KFI eredményeket bemutató szakkiállításon résztvevő start-up vállalkozásokat a NIH
nyílt pályázati formában kívánja kiválasztani, amelynek keretében az értékelés során felállított
rangsorban az első 30 hazai vállalkozás kaphat térítésmentesen kiállítói helyet a kutatásfejlesztés és innováció területén általuk megvalósuló innovatív ötletek, termékek és
szolgáltatások bemutatására. A kétnaposra tervezett szakkiállítás és konferencia paraméterei:
INNOTRENDS HUNGARY 2013
Helyszín: Budapest, Millenáris Park
Időpont: 2013. június 11-12.
A pályázat
A nyilvános pályázat keretében meghirdetett kiállítói részvételre innovatív ötleteket,
termékeket és szolgáltatásokat fejlesztő start-up vállalkozások jelentkezhetnek, iparágtól
függetlenül. A kiválasztott induló vállalkozások az Innotrends Hungary 2013 szakkiállítás
standjain mutatkozhatnak be a szakmai nagyközönség és a lehetséges befektetők,
finanszírozók előtt.
A pályázati felhívás letölthető a http://www.nih.gov.hu/innovacios-szolgaltatasok/kfiszakiallitason-valo linken keresztül.
Pályázni a NIH honlapján elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehet:
http://kaleidoszkop.nih.gov.hu/regisztracio
Jelentkezési határidő: 2013. április 24. (szerda), 12:00 óra
A kiválasztott start-up vállalkozásokat 2013. május 7-ig értesítik.
Elbírálás
A beérkező pályázatokat innovatív és kezdő vállalkozásokat támogató szervezetek
szakértőiből álló bizottság értékeli és rangsorolja.
A pályázatok értékelésének főbb szempontjai:
az ötlet technológiai újszerűsége,
gazdasági és piaci megvalósíthatósága,
az ötlet hatása más technológiai területre,
az ötlet társadalmi hasznosulása, hasznossága,
eddig elért eredmények.

Felhívás nagyvállalatok, szakmai szervezetek és innovációs szolgáltatók részére
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) legfőbb feladata a gazdaságélénkítés motorjának
számító kutatás-fejlesztés és technológiai innováció ösztönzése, a hazai KFI, a tudásintenzív
vállalkozói ökoszisztéma megerősítése, a szakmai alapokon nyugvó együttműködések
támogatása.
A NIH hagyományteremtő céllal 2013. június 11-12. között rendezi meg InnoTrends
Hungary 2013 elnevezésű, konferenciával egybekötött szakkiállítását, amelyen
vállalkozások, KKV-k, nagyvállalatok, szakmai szervezetek és innovációs szolgáltatók
bemutatkozására is lehetőség nyílik. A kétnapos, nemzetközi kitekintésű rendezvény a
Millenáris Park impozáns csarnokaiban kap helyet, ami a színvonalas konferenciával és a
kérdéses időszakban az innovációra irányuló kiemelt közfigyelemmel kiegészülve garanciát
jelent a felfokozott érdeklődésre.
A szakkiállítás a kutatás-fejlesztés és az innováció területén megvalósuló innovatív termékek
és szolgáltatások seregszemléje, amelyen kiállítóként vállalkozások, közép- és nagyvállalatok,
szakmai szervezetek és innovációs szolgáltatók részvételére számítunk. A közös helyszínű
konferencia előadói és látogatói között pedig lesznek uniós szakértők, bizottsági döntéshozók,
tudástermelő kutatóintézetek és egyetemek képviselői határokon innen és túlról, kezdő és
befutott innovátorok, sikertörténetek kivitelezői, szakmai és pénzügyi befektetők, a kockázati
és magvető tőke hazai úttörői, innovációs-inkubációs szolgáltatók, mentorok és angyalok.
A kiállítás kiváló alkalmat nyújt a Magyarországon aktív KFI tevékenységet folytató
vállalatok, támogató szervezetek és innovációs szolgáltatók számára, hogy a tágabb szakmai
közösség, valamint a kutatás, fejlesztés és innováció iránt érdeklődő, ám a KFI-hez nem
szorosan kötődő nagyközönség előtt is bemutassák termékeiket, szolgáltatásaikat és innovatív
megoldásaikat.
A várhatóan naponta félezer látogatót vendégül látó konferencián és szakkiállításon a
kiállítóknak módjuk lesz szakmai-befektetési kapcsolataik bővítésére, a neves előadók
jóvoltából pedig nem csak első kézből értesülhetnek a hazai és uniós innovációs trendekről,
de interaktív bekapcsolódásra, párbeszédre, véleménycserére is buzdítják őket a
panelbeszélgetések során.
Az érdeklődők, a bemutatkozási lehetőséggel kapcsolatosan a Nemzeti Innovációs Hivatal
rendezvényszervezést támogató kollégáihoz fordulhatnak a kommunikacio@nih.gov.hu email
címen.
A Nemzeti Innovációs Hivatal kapcsolódó felhívása a mellékletben található:
InnoTrends Hungary 2013 – tájékoztató anyag
ValóraVáltók – "Keressük 2013 legígéretesebb fiatal vállalkozóját!"
Az idén 20 éves Életpálya Alapítvány és a Shell Hungary Zrt. idén is megrendezi az üzleti
terv író versenyét.
A pályázatokat áprilistól május 5-ig tölthetitek fel.
Bővebben

A Magyar Formatervezési Díj
A Magyar Formatervezési Díj pályázat célja a magyar formatervezés teljesítményének
bemutatása és népszerűsítése, a hazai formatervezés kiemelkedő alkotóinak elismerése,
valamint a magyarországi termékek nemzetközi versenyképességének javítása a
formatervezés eszközeivel. A díjat a Magyar Formatervezési Tanács hirdeti meg, különdíjat
adományoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Innovációs Hivatal és a Magyar
Formatervezési Tanács.
Bővebben
Új felhívás elektronikus képzési anyagok készítésére
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. március 27.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Elektronikus képzési és távoktatási anyagok
készítése” című, ÁROP-2.2.19 kódszámú kiemelt felhívás.
Bővebben
MTA Posztdoktori Kutatói Program 2013
Magyar Tudományos Akadémia, 2013. március 29.
Az akadémiai kutatóintézet-hálózat megújítási programjának újabb elemeként a teljes kutatói
pályaív kiépülését szolgáló és a kutatócsoportok versenyképességét erősítő posztdoktori
pályázatot hirdetett meg az MTA elnöke.
Bővebben
Új kiemelt felhívás a közszolgálati képzési rendszer fejlesztésére
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. április 8.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Tudásalapú közszolgálati előmenetel” című,
ÁROP-2.2.21-2013 kódszámú kiemelt felhívás.
Bővebben
Kiemelt program a gyakorlati oktatók továbbképzése érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. április 8.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-2.3.4.B-13/1 jelű, "Gyakorlati oktatók
továbbképzése a szakképzésben " című kiemelt projekt tervezési dokumentációja.
Bővebben

Új pályázat jelent meg K+F+I ernyőprojektek támogatása címmel a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. április 9.
Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet „K+F+I
ernyőprojektek támogatása” (ERNYO_13) címmel.
Bővebben
Megjelent az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap
Alprogramja
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. április 9.
Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja című
(GOP-2013-4.3/B kódszámú) konstrukció célja a növekedési életszakaszban lévő,
Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve
Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikroés kisvállalkozások tőkehelyzetének javítása.
Bővebben
Pályázat az építőipari tranzitfoglalkoztatás érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. április 10.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 1.4.6-13/1 jelű „Tranzitfoglalkoztatás
az építőiparban” című pályázat.
Bővebben
Pályázat a szociális gazdaság fejlesztése érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. április 11.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 jelű, „Szociális
gazdaság fejlesztése” című pályázat.
Bővebben
Megjelent az Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer című felhívás
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. április 15.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az EKOP-1.2.11 kódszámú, „Országos
Támogatás-ellenőrzési Rendszer” című felhívás.
Bővebben

Új pályázati kiírás a területfejlesztési tevékenység támogatására
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. április 15.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek az ÁROP-3.A.3-2013 kódszámú,
„Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban” című, és ÁROP-1.2.11/A-2013
kódszámú, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei
önkormányzatok számára” című felhívások.
Bővebben
Innovatív gőzenergia-termelési ötletet díjazott az Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network, 2013. április 16.
A Pécsi Tudományegyetem „Feltaláló születik!” innovatív hallgatói ötletpályázatán Fröhlich
Balázs nyerte el a különdíjat, melyet Keresnyei János Enterprise Europe Network nagykövet
és Rabb Szabolcs kamarai innovációs osztályvezető adott át.
Bővebben
Új pályázat jelent meg Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az
agrár-, élelmiszeriparban címmel
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. április 17.
Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet
„Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban”
(AGR_PIAC_13) címmel.
Bővebben
Új kiemelt felhívás területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer
kialakítására
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. április 18.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai
koordinációs rendszer kialakítása” című, ÁROP-1.2.11-2013 kódszámú kiemelt felhívás.
Bővebben
Új pályázati kiírás a kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus
szolgáltatások használatára történő áttérés érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. április 18.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az EKOP-1.A.3 kódszámú, „Kimutatható
megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások használatára történő áttérés
(Kormányzati felhő, NTG csatlakozás, gazdálkodás, intézményi működtetés, iratkezelés)”
című felhívás.
Bővebben

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Alkosd meg a jövőt!
11. alkalommal hirdették meg az "Alkosd meg a jövőt!" elnevezésű design versenyt, melyet a
mérnöki innováció ösztönzésére és jutalmazására alapított 2002-ben a NASA Tech Briefs c.
magazin.
Az alábbi kategóriában pályázhatnak magánszemélyek vagy csoportok, világszerte:
fogyasztási cikkek;
eektronika;
gépek és eszközök;
egészségügy;
biztonság és védelem;
fenntartható technológiák;
szállítás (beleértve az autóipart).
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
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.
3. szám 2013. március 20.
Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít.
A tanfolyam helyszíne: SZTNH (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)
A képzés két napos (2013. május 8. és 2013. május 15.), 20 tanórás.
A szakvizsga időpontja: 2013. május 22.
Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján szervezett
tanfolyam általános bevezetést nyújt a szellemitulajdon-védelem legfontosabb kérdéseibe,
alapfokon rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire. Ezen belül

részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formákat (szabadalom, védjegy, használati- és
formatervezési-mintaoltalom), azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az
iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az
iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat.
A képzés írásbeli vizsgával zárul és alapfokú iparjogvédelmi szakképesítést tanúsító
bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.
A tanfolyam díja 30 000 forint.
A részvételi szándékot legkésőbb 2013. április 29-ig az anna.szenczi@hipavilon.hu e-mail
címen lehet jelezni az alábbi adatok megadásával:
- név;
- lakcím;
- születési hely, idő;
- munkáltató megnevezése.
A részvételi díj befizetése történhet számla ellenében, melyet munkáltatójának küldenek,
amennyiben vállalja a részvételi díj kiegyenlítését vagy átutalással a 10032000-0173184200000000 számú számlára.
További információk: a +36 1 474 5548 telefonszámon vagy a fenti e-mail címen.

"Kulcs a copyrighthoz – infokommunikáció – szellemitulajdon-védelem" témakörben
egynapos képzés
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a hazai innováció fejlődésének, piaci lehetőségeinek
elősegítésére megalapította a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit
Kft-t.
A Társaság szellemi tulajdon alapú innovációmenedzsment ismereteket nyújtó képzéseket
kínál annak érdekében, hogy segítse az új vállalkozások alapítását, versenyképes termékek,
technológiák, szolgáltatások kifejlesztését, hazai és nemzetközi piacra jutását, a beruházások
megtérülését. Meggyőződésük, hogy a megfelelő piaci harcmodor kialakításával a
vállalkozások hatékonyan védhetik meg saját szellemi tulajdonukat, tiszteletben tartva
ugyanakkor mások tulajdonát.
"Kulcs a copyrighthoz – infokommunikáció – szellemitulajdon-védelem" témakörben
egynapos képzést indítanak 2013. május 30-án, melynek pontos programját és jelentkezési
lapját mellékjük.
program
jelentkezési lap

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 – Környezettudatos fogyasztás
Vásároljunk helyi termelőktől!
Törekedjünk arra, hogy amikor csak lehetséges, helyben termelt/előállított árut vegyünk.
Ezzel több szempontból is jót cselekszünk:
Minél kevesebbet szállították az adott árut, annál kevesebb környezetszennyezés járt vele
együtt.
Ezzel támogatjuk a helyi ipart, a helyi termelőket.
A helyben termelt zöldség és gyümölcs még egészségesebb és finomabb is lehet, hiszen
nagyobb valószínűséggel szedték frissen, érett, vitamindús állapotban. Minél messzebbről
kerül az asztalunkra a gyümölcs, annál zöldebben kellett, hogy leszedjék.

