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I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI
Innotrends Hungary 2013
A Nemzeti Innovációs Hivatal hagyományteremtő céllal rendezte meg 2013. június 11-12-én
az INNOTRENDS Hungary 2013 elnevezésű szakkiállítást és nemzetközi konferenciát. A
rendezvény a budapesti Millenáris Parkban kapott helyet.
A konferencián részt vettek a Magyarországon jelentős KFI tevékenységet folytató közép és
nagyvállalati vezetők, valamint meghívást kaptak az innovációban élen járó országok
innovációs ügynökségeinek vezetői, illetve az Európai Unió több tisztségviselője, prominens
képviselője is.
Olyan nemzetközileg elismert szakemberek szerepeltek a meghívottak között, mint José
Manuel Leceta, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatója, aki a tudás- és
innovációs közösségek kialakításáról beszélt, míg az Európai Unió egyik zászlóshajójának
számító agykutatási program kapcsán Dr. Henry Markram a lausanne-i egyetem professzora
tartott előadást.
A konferencia plenáris szakaszában hazai és Európai Uniós döntéshozók és
szakpolitikusok, számottevő innovációs tevékenységet végző cégek vezetői, tekintélyes
tudományos műhelyek képviselői számoltak be az európai innovációpolitika fejlődési
irányairól, az új pénzügyi-tervezési időszak formálódó feltételrendszeréről, a nemrégiben
elfogadott magyar Nemzeti KFI Stratégia társadalmi fogadtatásáról, illetve a tudásintenzív
iparágakban érdekelt nagyvállalatok előtt álló új kihívásokról.
A kétnapos konferencia párhuzamos szekcióülésein a fő vezérmotívumok a párbeszéd és az
együttműködés voltak. Az érdekesebb szekciótémák között szerepelt még a sikeres fiatal
innovatív vállalkozások különböző növekedési útjainak összehasonlítása, innovatív eszközök
alkalmazása új területeken (pl. közbeszerzés, beszállítói kör szélesítése stb.), a régiós KFI
politikák és az intelligens szakosodás kérdései, az innovátorokat segítő szolgáltatások

(inkubálás, mentorálás) kérdései, vagy például a tudományos, technológiai vívmányok
népszerűsítése a közvélemény irányába.
A kiállítás kiváló alkalmat nyújtott a Magyarországon aktív KFI tevékenységet folytató
vállalatok számára, hogy a szakmai és a kutatás, fejlesztés és innováció iránt érdeklődő
közönség előtt is bemutassák termékeiket, szolgáltatásaikat. A rendezvényen több mint 60
kiállító vett részt, a hazai nagyvállalatok mellett kutatóintézetek, egyetemek is megjelentek
ötleteikkel. Összesen 30 start-up vállalkozás is megjelent a kiállításon. Megjelenésük azért
volt fontos, mivel közülük kerülnek ki a jövő kis és közepes vállalkozásai. Támogatásukra az
NIH pályázatot írt ki, ingyenes bemutatkozási lehetőséget biztosítva számukra.
A Nemzeti Innovációs Hivatal standjánál helyet kaptak a Regionális Innovációs Ügynökségek
is, így az érdeklődő vállalkozások első kézből kaphattak tájékoztatást az ügynökségek
tevékenységéről és szolgáltatásairól.
A szakkiállításon a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség partnereként részt vett a
Pilze-Nagy Kft., amely laskagomba-termesztéssel és kereskedelemmel foglalkozik. A
kiállításra ellátogatóknak lehetőségük nyílt megkóstolni a pritamin paprikával, és tokaji
fehérborral ízesített különleges laskagomba pástétomot, amely a vállalat egyik fő terméke.

A Via Naturalis laskagomba pástétom család kizárólag gombából és növényi eredetű
anyagokból készül, jelentős élelmi rost rosttartalommal. Legfőbb összetevője a friss
laskagomba – a teljes tömeg meghaladja a 40 %-ot-, amelyet Kecskeméten Magyarország
legnagyobb laskagomba termesztésében, teljesen vegyszermentes technológiával
termesztenek. Ez a termék ötvözi a friss laskagomba pozitív tulajdonságait a hosszú
eltarthatósággal, ami a termék kifejlesztése során alapvető szempont volt. A termék ízfokozót,
színezéket és allergén anyagot nem tartalmaz.
A kiállítás második napja további meglepetéseket tartogatott az ínyencek számára, az
Innováció Ízei kóstolón ugyanis több innovatív, újszerű ételkülönlegességet ízlelhettek meg a
vendégek, többek között a Pick Szeged Zrt., a Pharmagora Klaszter és a Pilze-Nagy Kft.
mutatták be termékeiket.
A legújabb fejlesztések bemutatása mellett a nagyvállalatok célja volt, hogy jól képzett, mély
szakmai tudással rendelkező munkaerőt találjanak hazai kutató-fejlesztői, innovációs

tevékenységükhöz. Ehhez nyújtott segítséget az állásbörze, amelyen műszaki,
természettudományos vagy IT területen mérnöki, illetve kutatói álláslehetőségeket kínáltak.
A Nemzeti Innovációs Hivatal tervei szerint az INNOTRENDS Hungary kiállítás és
konferencia jövőre ismét megrendezésre kerül.
Dél-alföldi Innovációs Díj 2013. évi Pályázati kiírása
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának elnöksége
együttműködve a régió három kereskedelmi és ipari kamarájával (Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád Megye Kereskedelmi és Iparkamarái) és a Dél-alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség Közhasznú Egyesülettel 2013. évben is pályázatot hirdet a Dél-alföldi Régióban a
vállalkozások, valamint a feltalálók által a három megye területén létrejött szellemi alkotások
elismerése és az innovációs tevékenység, illetve a technológiai transzfer támogatása
érdekében.
Pályázni lehet bármely (a) új, (b) saját feltalálói tevékenységen alapuló, (c) iparilag
alkalmazható és (d) piacképes megoldást tartalmazó innovációs eredménnyel.
A fent nevezett szervezetek képviselőiből álló szakmai kuratórium innovációs díjjal
jutalmazza a három megye területéről a Szegedi Akadémiai Bizottsághoz 2013. szeptember
30-ig beérkezett pályamunkákat. Az elbírálás határideje 2013. október 30. Az eredmények
kihirdetésére, a díjazott pályamunkák szakmai bemutatására 2013 novemberében a Magyar
Tudomány Ünnepe alkalmából, a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában (6720 Szeged,
Somogyi u. 7.) kerül sor.
A kuratórium döntéseinek előkészítését Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.
szakmai tanácsaival segíti.
A pályázattal kapcsolatos információk az MTA SZAB honlapján megtalálhatók.

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK
Több száz cölöpön áll majd a szegedi szuperlézer
Index, 2013. június 1.
Második fázisba ért a 61 milliárd forintból megvalósuló, régóta húzódó szegedi szuperlézer,
amely ezer új munkahelyet is teremthet. A tervek szerint a tudományos kutatás 2016-ban
kezdődik el. Agyagos, iszapos a talaj a kutatóközpont tervezett helye alatt, ezért 14
kilométernyi speciális cölöpön áll majd az épület.
Bővebben

Magyar innováció a a szívritmuszavarok feltérképezéséhez
Weborvos.hu, 2013. június 13.
A képalkotó technológia a korábbinál részletesebb képi megjelenést ad.
A GE Healthcare és a Szegedi Tudományegyetem Kardiológiai Központja integrált
vizualizációs technológiát fejlesztett ki a szívritmuszavarok vizsgálatára és kezelésére.
Bővebben
Felelősségteljes innováció – nemzetközi projekt partnere az SZTE
SZEGEDma, 2013. június 14.
Hat délkelet-európai országgal dolgozik közös projekten a Szegedi Tudományegyetem. A
FaRInn, vagyis a Felelősségteljes Innováció előmozdítása c. programot a Magyar Műszaki
Értelmiség Napján is bemutatták az Agórában.
Bővebben

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI
Széchenyi Kártya Program – Kevesebb kamat, több esély
Időpont: 2013. június 27. 14:00 - 16:00
Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.)
2013. május 1-jétől 5 százalékra emelkedett a Széchenyi Kártya Beruházási Hitel, az uniós
pályázatokhoz igényelhető Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és Széchenyi Támogatást
Megelőlegező Hitel konstrukciókhoz biztosított kamattámogatás. Az igényelhető hitelekről
részletes tájékoztatót tartunk 2013. június 27-én (csütörtökön), 14.00 órakor a Kamarai
Székházban.
Bővebben

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK
Magától tanul az új magyar térfigyelő rendszer
Hvg.hu, 2013. május 30.
Nemzetközi újdonságnak számító, mesterséges intelligenciára támaszkodó, öntanuló
biztonsági térfigyelő és eseményfeldolgozó rendszert mutatott be a Montana
Tudásmenedzsment Kft. 2013. május 30-án, csütörtökön Budapesten.
Bővebben

A magyar kutatóknak is segítenének a kutatási források új szabályai
Bruxinfo.eu; 2013. május 31.
Kiálltak a versenyképességért felelős miniszterek csütörtökön a korábbi álláspontjuk mellett a
következő hétéves innovációs források felhasználásával kapcsolatban. A kormány szerint ez
jó hír a magyar kutatóknak is, akik egyszerűbb szabályok szerint, anyagi segítséggel tudnának
EU-pénzhez jutni a kutatásaikhoz. A tanácsülésen a tárcavezetők elfogadták az állami
támogatások reformjának egyes elemeit, és tárgyaltak a kötelező könyvvizsgáló-váltásról is.
Bővebben
A magyar találmány megváltoztathatja a mozgássérültek életét
Vas Népe Online, 2013. június 1.
A NASA és a Goggle által alapított amerikai egyetem, a Singularity University közép-kelet és
dél-kelet erurópai innovációs versenyének döntőjében két győztest hirdettek: az egy Juhász
Márton Magyarországról. Találmánya megváltoztathatja a mozgássérültek életét.
Bővebben
Akadémiai elismerés környezetvédelmi kutatásokért
Magyar Tudományos Akadémia, 2013. június 6.
A szerves molekulák kémiai szerkezetének és lebontásának vizsgálatáért, valamint a vízzel
átmenetileg elöntött területek növényvilágának tanulmányozásáért részesült két fiatal kutató
Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjban a Magyar Tudományos Akadémián.
Bővebben
Fiatal feltalálókat díjaztak
Hirado.hu, 2013. június 10.
Fiatal feltalálóknak és kutatóknak hirdetett innovációs versenyt a Magyar Innovációs
Szövetség, az Emmi és az MTVA. A kiírásra 124 pályázó összesen 101 pályázatot adott be.
Bővebben
Magyarország is építi innovációs ökoszisztémáját
Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013. június 11.
A kockázati tőkeprogram már működik, a technológiai inkubátorprogram mától él, viszont
hiányzik az egyetemi körből kikerülő vállalkozások rendszere, valamint az ipari alkalmazott
kutatás – így vázolta a magyar innovációs ökoszisztémát Cséfalvay Zoltán, a
Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti, és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára az
Innotrends Hungary 2003 nevű nemzetközi konferencián és szakkiállításon tartott
előadásában 2013. június 11-én Budapesten.
Bővebben

Elfogadta a kormány az innovációs stratégiát
Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013. június 13.
Elfogadta a kormány az évtized végéig szóló Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Stratégiát - mondta Cséfalvay Zoltán a nemzetgazdasági minisztérium gazdaságstratégiáért
felelős államtitkára.
Bővebben
Magyar ötlet lett a második a Telekom nemzetközi innovációs versenyén
IT Business Online, 2013. június 13.
Berlinben nemzetközi szakértőkből álló zsűri választotta ki a Telekom Nemzetközi
Innovációs Verseny győzteseit. Összesen négy kontinens 45 országából 444 ötletet nyújtottak
be. A döntőben a szlovák Excalibur csapat győzedelmeskedett, a második helyezett a Cubilog
Magyarországról.
Bővebben
Kiválasztották 2013 leginnovatívabb hazai IT fejlesztéseit
IT café, 2013. június 14.
Kihirdették az idén ötödik alkalommal megrendezett Magyar Innovációs TechShow
győzteseit.
Az idén jubiláló TechShow-n (illetve angol nevének rövidítésével a HITS-en) összesen 21 új
IT fejlesztés mutatkozott be a befektetőkből, hazai és nemzetközi szaktekintélyekből, illetve
szakmai érdeklődőkből álló közönség előtt. Végül a Fitnect-3D Virtuális Tükör, az iParking, a
Cubilog és a ShopDash projektek nyerték el a az idei HITS fődíjait.
Bővebben
Átadták a 2013 legígéretesebb fiatal vállalkozója díjat
Marketinginfo.hu, 2013. június 14.
A Shell Innovációs fődíjat egy bio növénykondicionáló szert fejlesztő testvérpár nyerte el,
míg a Társadalmi Hatás különdíjat az "Örök Fiatalság" Társalkodónő és Rendezvényszervező
vállalat kapta.
Bővebben

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
Öko-innováció: támogatják az új, környezetkímélő technológiák, termékek bevezetését!
Pályázati Hírek, 2013. május 20.
Az öko-innováció célja, hogy megváltoztassa a fogyasztási és termelési szokásokat, illetve,
hogy a folyamatosan fejlődő technológiák, termékek és szolgáltatások révén csökkentse az
emberiség környezetterhelését. Az üzleti érdek és az innováció összefonódik egy
magasztosabb cél eléréséért, hogy fenntartható megoldásokat találjon, melyek segítségével
eredményesebben hasznosíthatjuk értékes erőforrásainkat és csökkenthetjük a gazdaságunk
környezetre gyakorolt káros mellékhatásait. Az öko-innovációból nem csupán a természet
profitál. A környezetbarát termékek és szolgáltatások világpiaca évről évre nő. Tehát
befektetni ebbe a viszonylag új ágazatba, üzleti szempontból is aktuális és nagyszerű
lehetőség Európa számára.
Bővebben
Harsányi István-díj
A Harsányi István-díjjal a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
diplomatervek, PhD-disszertációk, illetve tudományos diákköri munkák készítőit ismerik el.
Az ösztöndíj összege a pályaművek színvonala alapján évenként kerül meghatározásra. Az
ünnepélyes díjátadásra a díjazott hallgató felsőfokú intézményének évnyitóján, diplomaosztó
ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül sor.
A Manager Képzés Alapítvány - mely a díjat alapította 1991-ben és azóta is a pályázatok
elbírálója - megbízásából a Magyar Innovációs Szövetség 2004 óta szervezi és gesztorálja a
Harsányi István-díj pályázatot.
Bővebben
Fiatal vállalkozók pályázhatnak az Év Példaképe díjra
Országos népszerűséggel és ötmillió forintos fődíjjal járó pályázatot indított a Példakép
Alapítvány. A Példakép Pályázaton olyan fiatal vállalkozók vehetnek részt, akik
vállalkozásukkal pozitív példát mutatnak a társadalomnak és a fiatal generációnak.
A Példakép Pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett, legalább 2 éve működő,
köztartozás-mentes vállalkozást vezető fiatalok vehetnek részt, akik még nem érték el a 40
éves életkort. A pályázók a gazdaság bármely szektorából jelentkezhetnek.
Bővebben

Társadalmi Befektetések Díj
A MAF Társadalmi Befektetések Díj a Magyar Adományozói Fórum által hét éve alapított
Legkiemelkedőbb Üzleti Adományozó Díj új alapokra fektetett és nevében is megújított
jogutóda, amely a hazai vállalatok társadalmi befektetési programjait olyan minőségi
szempontok alapján értékeli, mint a partnerség, a hatás és az innováció.
MAF Társadalmi Befektetések Díj - pályázati űrlap 2013
Bővebben
Új felhívás adatforrások elemzését támogató tudásmenedzsment rendszer kialakítására
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. május 24.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Külső és belső adatforrások elemzését
támogató tudásmenedzsment rendszer kialakítása” című, EKOP-1.1.18 kódszámú kiemelt
felhívás.
Bővebben
Új befektetési konstrukciók a Széchenyi Tőkebefektetési Alap programban
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. május 27.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Széchenyi Tőkebefektetési Alap című programon
belül három új tőkebefektetési konstrukció kerül meghirdetésre az Európai Bizottság egyedi
engedélye révén.
Bővebben
Új felhívások az önkormányzatok szervezet-fejlesztésének támogatására
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. május 27.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi
régióban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú és a
„Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP1.A.5-2013 kódszámú felhívások.
Bővebben
Újból pályázható a fenntartható városfejlesztési programok előkészítését támogató
felhívás Dél-Alföldön
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. május 28.
Az Új Széchenyi Terv keretében újranyitottuk a DAOP-5.1.1/B-13 kódszámú, „Fenntartható
városfejlesztési programok előkészítése” című pályázati felhívást.
Bővebben

Pályázat a hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. május 30.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B12/1 jelű, „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” című pályázat.
Bővebben
Kiemelt program az egészségügyi szakmai hálózatok fejlesztése érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. május 31.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 6.1.1/12/1 ”Egészségfejlesztési
szakmai hálózatok fejlesztése” című konstrukció dokumentációja.
Bővebben
Új pályázat jelent meg az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. június 7.
Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet az
EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására.
Bővebben
Új pályázat jelent meg a technológiai start-up ökoszisztéma építés támogatására
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. június 11.
Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet
„Technológiai start-up ökoszisztéma építés” (Start-up_13) címmel.
Bővebben
Akadémiai támogatott kutatócsoport mérései segítik az árvízi védekezést
Magyar Tudományos Akadémia, 2013. június 12.
A Duna vízhozamának és a folyó árvízi hordalékmozgásának minden eddiginél pontosabb
meghatározásával, valamint az áramlási viszonyok részletes helyszíni mérésével járul hozzá a
rendkívüli dunai árvíz elleni hatékony védekezéshez az MTA-BME Vízgazdálkodási
Kutatócsoportja.
Bővebben
Megjelent az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap
Alprogram
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. június 17.
Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja című
(GOP-2013-4.3/B/2 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
Új felhívás a kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztésére a Fertő-tó térségében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. június 14.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a
Fertő-tó térségében” című, NYDOP-2.1.1/E-13 kódszámú pályázati felhívás.
Bővebben

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Az Európai Bizottság által évente meghirdetett Marco Polo pályázati felhívás – 2013
Marco Polo az Európai Unió finanszírozási programja, amely támogatja azon projekteket
melyek, váltják az áruszállítást az utakról a tengerre, a vasútra és belvizekre. Ez azt jelenti,
kevesebb kamion forgalom lenne az utakon, és így kevesebb torlódás, kevesebb szennyezés,
és megbízható, hatékony áruszállítás.
A Marco Polo költségvetés 2007-2013: € 450 millió euró.
A rendelkezésre álló költségvetés a 2013-as felhívásra 66.700.000 €.
Prioritások 2013-ban: Speciális környezetbarát tengeri projektek, belvízi projektek és az
egyetlen kocsiterheléses vasúti projektek támogatása.
Előzetes ütemterv a felhívásra:
Nyitó ülés: 2013 szeptember
Értékelés várható időpontja: 2013 november
Várható tárgyalások, szerződéssel összefüggő értesítések: 2013 december
Szerződések aláírása: 2014 első fele
További információ:
Bajdor Gyöngy Katalin
főtanácsos
EU FP7 - SECURITY and TRANSPORT PC and NCP for HUNGARY
Nemzeti Innovációs Hivatal
Külkapcsolatok Főosztálya
Nemzetközi Osztály
Hungary - 1061 Budapest, Andrássy út 12.
Tel.: +36 1 484 2535
Fax: +36 1 266 0801
e-mail: katalin.bajdor@nih.gov.hu
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
Ingyenes informatikai mesterképzés 19 európai egyetemen
BITPORT, 2013. június 17.
Június 30-ig lehet jelentkezni az EIT ICT Labs mesterképzéseire, melyeket többek között a
BME-n és az ELTE-n indítanak. A hallgatóknak nem kell tandíjat fizetniük, sőt ösztöndíjat is
kapnak.
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.
5. szám 2013. május 30.
Felsőfokú Iparjogvédelmi Tanfolyam
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít 2013.
szeptember 12-én.
A képzés féléves, 270 tanórás.
Helyszín: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Bővebben

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 MARÓTI PÉTER, IGAZGATÓ ÚR
MAIL CÍMEN KERESZTÜL.

RÉSZÉRE A CENTRAL@DARINNO.HU E-

Környezettudatosság – Környezettudatos fogyasztás
A tudatos vásárló aranyszabályai:
1. A pénzeddel szavazol!
A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit és kit támogatsz, mit nem. Nem kell támogatnod a
környezetszennyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát, a buta, káros és felesleges dolgok
tömeges gyártását.
2. A szemét a legdrágább!
A szemét értelmetlen pénzkidobás Neked és terhelés a környezetnek: mindig gondold végig,
mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel.
3. Cetli
Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged. A nagy üzletek profi módszerekkel csábítanak
felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz "polctrükkökre".
4. Helyben
A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó
helyeket.
5. Mennyi műanyagot viszel haza?
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol. Válaszd az egyszerűen
csomagolt árukat. Keresd a visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást.
6. Keresd az eredetit!
Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces dumának: kerüld a nem természetes alapanyagból,
vegyszerek segítségével, gyárilag előállított ételeket.

7. Olvasd el a címkéket!
Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges) anyagot tartalmazhatnak. Ne
kezeld magad vegyszerrel, se kívülről, se belülről, ha vegyszer nélkülit is kaphatsz.
8. Erőszakmentes szépség
Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem
tartalmaznak állati eredetű anyagokat.
9. Tartós használat!
Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással és
környezetszennyezéssel jár.
10. Frisset
Friss, hazai idényzöldséget- és gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer kilométert
utaztatott, mesterségesen érlelt, agyoncsomagolt és tartósított áruk helyett.
11. Helyi termékeket vegyél
Keresd a lakóhelyed közelében készülő dolgokat. Így a helyi környezetedet támogathatod,
valamint kevésbé járulsz hozzá a szállítással járó környezetterheléshez.
12. Nem mindegy!
Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki
állítja elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül.

