
 

 

  

  

Tisztelt Partnerünk! 

 

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

következőkről olvashat: 

 

I. Az Ügynökség hírei 

II. Régiós innovációs hírek 

III. Országos innovációs hírek 

IV. Országos pályázati információk 

V. Külföldi pályázati felhívások 

VI. Felhívások 

 

 

I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI 

 

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. 

 

 

http://mta.hu/data/cikk/12/78/4/cikk_127804/Del-alfoldi_Innovacios_dij_palyazati_kiiras_2013.pdf


 

 

  

  

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Középiskolás tudóspalánták a Gabonakutatóban 

SZEGEDma; 2013. június 22. 

A szegedi Eötvös gimnázium tizenegyedikes diákja, név szerint Rákóczi Ádám gondolt egyet, 

és alkalmat keresett arra, hogy középiskolásként elkezdje a kutatómunkát, helyesebben az 

ehhez tartozó kísérleteket. Erre nagyon jó helynek bizonyult a Pauk János kutatási 

igazgatóhelyettes által vezetett Gabonakutatóban működő növény-biotechnológiai 

laboratórium. 

Bővebben 

 

Uniós támogatásból újabb innovációs fejlesztés a PC-BOX Kft-nél 

SZEGEDma, 2013. június 26. 

A PC-Box Kft. 54,99 millió forint összegű támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében. 

A 109,98 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból a pályázó hálózati 

műszaki információs rendszer kiépítését végzi és az ennek helyszínéül szolgáló épületet építi 

fel Szegeden. 

Bővebben 

 

SZTE-s projekt a gyulladásos és daganatos betegségek gyógyításáért 

Promenad.hu; 2013. június 28. 

Az immunrendszer csökkenő működése és a környezeti stressz hatásai jelentősen 

hozzájárulnak a különböző daganatos és gyulladásos betegségek kialakulásához. A Szegedi 

Tudományegyetem 2013 januárjában indult kutatási projektje e betegségek lefolyásának 

megértésére keresi a választ. 

Bővebben 

 

Több területre vár kínai vállalkozásokat az SZTE 

SzegedCafé, 2013. július 4. 

Számos területen kínál együttműködési lehetőséget a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) a 

kínai cégek számára – mondta az intézmény tudományos és innovációs rektorhelyettese. 

Bővebben 

 

 

 

 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/06/kozepiskolas-tudospalantak-a-gabonakutatoban.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/06/unios-tamogatasbol-ujabb-innovacios-fejlesztes-a-pc-box-kft-nel.html
http://promenad.hu/cikk/szte-s-projekt-a-gyulladasos-es-daganatos-betegsegek-gyogyitasaert-130300
http://szegedcafe.hu/2013/07/04/tobb-teruletre-var-kinai-vallalkozasokat-az-szte/


 

 

  

  

A 400 új munkahelyet teremtő ELI számít a külföldre települt magyar kutatókra 

HRportal; 2013. július 8. 

Szeged felkerül az innováció világtérképére - hangzott el az ELI lézeres kutatóközpontról 

tartott lakossági fórumon a csongrádi megyeszékhelyen. 

Bővebben 

 

„A hazaköltözés nem döntés kérdése, hanem kötelesség volt” 

Magyar Tudományos Akadémia, 2013. július 12. 

A nagy hagyományú magyar idegtudomány eredményeit gazdagíthatják Berényi Antal 

neurofiziológus kutatásai, amelyeket a Lendület program támogatásával a Szegedi 

Tudományegyetemen folytat majd. A korábban az Agy díjas Buzsáki György akadémikus 

New York-i laborjában is dolgozó agykutató célja egy új, az epilepsziás rohamok 

gyakoriságát és időtartamát csökkentő kezelési eljárás megalapozása. 

Bővebben 

 

A migrénkutatás élvonalában 

Magyar Tudományos Akadémia, 2013. július 16. 

Az elmúlt időszak egyik kiemelt kutatási eredményeként mutatta be a világ egyik vezető 

neurológiai szaklapja akadémiai és egyetemi kutatók legújabb felfedezését, amely szerint a 

migrén kialakulása összefügg az agyalapi mirigyadenilát-cikláz-aktiváló polipeptid-38 

(PACAP-38) koncentrációjával. 

Bővebben 

 

Felkészülnek az ELI-re: nem csak fény, megvilágosodás! 

SZEGEDma; 2013. július 17. 

Konferenciával kezdődött meg a szegedi lézerközponthoz kapcsolódó ágazati felkészítést 

segítő projekt, mely az oktatás és a vállalkozások körében mutatja be az ELI adta 

lehetőségeket. 

Bővebben 

 

 

III. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Befektetés a jövőbe – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020. 

Kormányzat, 2013. június 24. 

http://www.hrportal.hu/c/a-400-uj-munkahelyet-teremto-eli-szamit-a-kulfoldre-telepult-magyar-kutatokra-20130708.html
http://mta.hu/lenduletproba/?node_id=26327
http://mta.hu/biologia_hirek/minden-magyar-kutatonak-megdobbanhat-a-szive-127114/
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=18944
http://mta.hu/mta_hirei/a-hazakoltozes-nem-dontes-kerdese-hanem-kotelesseg-volt-132236/
http://mta.hu/tudomany_hirei/reglodi-127721/%20%5B
http://mta.hu/mta_hirei/a-migrenkutatas-elvonalaban-132254/
http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/07/felkeszulnek-az-el-re-nem-csak-feny-megvilagosodas.html


 

 

  

  

A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 a csatolt dokumentumból 

letölthető. 

 

A magyar kutatás-fejlesztés a biotechnológia terén is fejlődhet 

Biovonal, 2013. június 25. 

Cséfalvay szerint a magyar kutatás-fejlesztés elsősorban a gyógyszeripar, az élettan és a 

biotechnológia, valamint az autóipar területén fog fejlődni. 

Bővebben 

 

Júniusban fokozatosan elindul az elektronikus Támogatói Okiratok használata 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. június 26. 

Az európai uniós források felhasználásának eljárásrendi változásai és az ezeket megalapozó 

informatikai fejlesztések az elmúlt időszakban jelentősen csökkentették a pályázók és a 

támogatási intézményrendszer bürokratikus terheit. 

Bővebben 

 

Százhatvankilencen nyerték el idén a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat 

Magyar Tudományos Akadémia, 2013. június 27. 

Tizenhatodik alkalommal ítélték oda a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Bolyai 

János Kutatási Ösztöndíjat, amely a jelentős eredményeket elért fiatal kutatókat hivatott 

segíteni magyarországi tudományos munkájuk folytatásában, MTA doktori értekezésük 

megírásában és a tudományos cím megszerzésében. Az idén százhatvankilenc, 45 évesnél 

fiatalabb tudós vehette át a támogatás odaítélését tanúsító oklevelet Pálinkás Józseftől, a 

Magyar Tudományos Akadémia elnökétől az MTA Dísztermében. 

Bővebben 

 

Lendületes kutatások a kvantuminformatika élvonalában 

Magyar Tudományos Akadémia, 2013. június 27. 

A korábbi megoldásokhoz képest nagyságrendekkel megnövekedett a kvantuminformáció 

tárolási ideje azoknak a nemzetközi összefogással megvalósult kutatásoknak az 

eredményeként, amelyekben kutatócsoportjával az Akadémia Lendület kiválósági 

programjának egyik kutatója, Gali Ádám fizikus, az MTA doktora is részt vesz. A 

kvantummemória használatában előrelépést jelentő eredményeikről a tudósok – közöttük Gali 

Ádám és kutatócsoportjának egyik tagja, Bodrog Zoltán posztdoktor – a rangos Nature 

Nanotechnology folyóiratban megjelent közleményben számoltak be. 

Bővebben 

 

http://www.kormany.hu/download/5/ef/e0000/Nemzeti_KFI_strat%C3%A9gia.pdf
http://www.biovonal.hu/hir/a-magyar-kutatas-fejlesztes-a-biotechnologia-teren-is-fejlodhet/
http://www.nfu.hu/juniusban_fokozatosan_elindul_az_elektronikus_tamogatoi_okiratok_hasznalata
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=19357
http://mta.hu/mta_hirei/szazhatvankilencen-nyertek-el-iden-a-bolyai-janos-kutatasi-osztondijat-132165/
http://mta.hu/lenduletproba/?node_id=26327
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=17233
http://mta.hu/mta_hirei/lenduletes-kutatasok-a-kvantuminformatika-elvonalaban-132148/


 

 

  

  

Az innováció fővárosává vált Budapest 

Világgazdaság Online, 2013. június 28. 

Az innováció fővárosává vált a nyár első hónapjában Budapest, szinte egymást érték a 

legújabb fejlesztéseket, illetve a hazai startup-világ színe-javát és lehetőségeit bemutató 

rendezvények. Az elmúlt években érezhetően megpezsdült a kezdő technológiai vállalatok 

piaca nálunk is, számos ígéretes újításról érkezik hír, és a jó ötletek finanszírozása is egyre 

inkább megoldható. 

Bővebben 

 

Magyar innováció a tudatos és hatékony energiafogyasztásért! 

Prím Online, 2013. június 28. 

Az energiát nagy mennyiségben fogyasztó vevők számára kritikus szükséglet a biztonságos 

energiaellátás. A tervszerű, hatékony és energiatudatos működés sarokköve az 

energiafelhasználás hatékony mérése, a tervezett értékeken belüli fogyasztás, és az ennek 

betartásához megfelelő beavatkozások végrehajtása. Ezt felismerve fogott össze két hazai 

vállalkozás, hogy az ipari fogyasztók energiahatékonyságát növelő rendszert fejlesszen. 

Bővebben 

 

Szükség van a találmányára, már Houstonból is érdeklődnek 

SZOLJON, 2013. június 29. 

Egy kis faluban laktam, a közelében akarták átvágni a gátat a 2000-es árvíznél, ami lelkileg 

nagyon megérintett – mesélte Szalóki Csaba, aki valóban ebből az emlékből is merített, 

amikor megalkotta árvízvédelmi találmányát. 

Bővebben 

 

Fiatal magyar innovátorok és a Nobel-díj 

Nyelv és Tudomány, 2013. július 1. 

Zsombori Balázs PictoVerb nevű programjával első helyezést ért el az Ifjúsági Tudományos 

és Innovációs versenyen. A mindössze 17 éves feltaláló beszédkészségükben korlátozottaknak 

akart segíteni az ötlettel, de az androidos alkalmazás magyarul nem tudó külföldieknek is 

hasznos lehet. 

Bővebben 

 

Konzultáció az Egységes Szabadalmi Bíróság Eljárási Szabályzatának tervezetéről  

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2013. július 3. 

Az ún. egységes hatályú európai szabadalmakkal és a "klasszikus" európai szabadalmakkal 

kapcsolatos jogvitákban való eljárásra joghatósággal rendelkező Egységes Szabadalmi 

http://www.vg.hu/vallalatok/infokommunikacio/az-innovacio-fovarosava-valt-budapest-406659
http://hirek.prim.hu/cikk/2013/06/28/magyar_innovacio_a_tudatos_es_hatekony_energiafogyasztasert
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/szukseg-van-a-talalmanyara-mar-houstonbol-is-erdeklodnek-504573
http://www.nyest.hu/hirek/fiatal-magyar-innovatorok-es-a-nobel-dij


 

 

  

  

Bíróság (ESZB) létrehozatalát segítő Előkészítő Bizottság (Preparatory Committee) a 

honlapján közzétette az ESZB Eljárási Szabályzatának tervezetét, amelyet egy neves és 

tapasztalt európai gyakorlati szakértőkből álló bizottság állított össze. 

A tervezettel kapcsolatban 2013. október 1-jéig várják az érdekeltek, illetve az érintett 

szakmai és társadalmi szervezetek észrevételeit és javaslatait a secretariat@unified-patent-

court.org e-mail címre (tekintettel arra, hogy az Előkészítő Bizottság munkanyelve az angol, 

az észrevételeket is angol nyelven várják). 

A konzultációról való tájékoztatás és az Eljárási Szabályzat tervezete a következő linkről 

érhető el: www.unified-patent-court.org. 

 

Konzultáció az egységes hatályú európai szabadalmakkal kapcsolatos szabályzat 

tervezetéről  

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2013. július 4. 

Az ún. egységes hatályú európai szabadalmakkal kapcsolatos eljárási szabályok tervezete, 

amelyet az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának albizottsága (Select 

Committee) tárgyal és fogad majd el, itt érhető el. 

A tervezettel kapcsolatban 2013. szeptember 10-ig várják észrevételeiket, hogy azt a magyar 

delegáció által képviselt álláspont kialakítása kapcsán figyelembe tudják venni. A javaslatokat 

és észrevételeket a következő e-mail címekre kérik eljuttatni: 

mihaly.ficsor@hipo.gov.hu 

johanna.stadler@hipo.gov.hu 

andras.jokuti@hipo.gov.hu 

 

Magyar találmánnyal a világpiac felé 

GyártásTrend, 2013. július 7. 

Az Aluinvent Zrt. elindította kísérleti alumíniumhab gyártóüzemét Miskolc mellett a 

felsőzsolcai DBH Innovációs Központban. A tavaly alakult cég immár 10 magasan kvalifikált 

szakembernek ad munkalehetőséget. 

Bővebben 

 

Az Eva Group Magyarországon hozza létre európai kutató-fejlesztő központját 

Kormányzat, 2013. július 15. 

Magyarországon hozza létre európai kutató-fejlesztő központját az egyiptomi Eva Group, az 

észak-afrikai és a közel-keleti térség vezető gyógyszeripari és kozmetikai vállalatcsoportja. 

Bővebben 

 

 

http://www.unified-patent-court.org/
mailto:secretariat@unified-patent-court.org
mailto:secretariat@unified-patent-court.org
http://www.unified-patent-court.org/consultations
http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/draft.pdf
mailto:mihaly.ficsor@hipo.gov.hu
mailto:johanna.stadler@hipo.gov.hu
mailto:andras.jokuti@hipo.gov.hu
http://www.gyartastrend.hu/cikk/magyar_talalmannyal_a_vilagpiac_fele
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/az-eva-group-magyarorszagon-hozza-letre-europai-kutato-fejleszto-kozpontjat


 

 

  

  

Szőlőőr: magyar high-tech fejlesztés segíti a borászokat 

Bor és Piac, 2013. július 15. 

Chilében és Kaliforniában is használják már a szőlősgazdák költségeit csökkentő és a borok 

minőségét javító, magyar néven Szőlőőrnek nevezett rendszert. Az innováció bevezetésével 

versenyelőnyre tehetnek szert a magyar borászok. 

Bővebben 

 

Önszerveződő nanorészecskék segíthetik a teranosztika térnyerését 

EuroAstra Internet Magazin, 2013. július 17. 

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 

Intézetében (MFA) egy nemzetközi projekt keretében speciálisan rendezett nanorészecske-

klaszterek létrehozásán dolgoznak a kutatók. Az eredményeket az egyik legdinamikusabban 

fejlődő orvostudományi ágazat, a teranosztika széles spektrumában is hasznosíthatják. 

Bővebben 

 

Technológiai park létesül a Miskolci Egyetem területén 

www.miskolcihirek.com; 2013. július 17. 

Technológiai park létesül a Miskolci Egyetem területén a campus tudásbázisára alapozva – 

közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke az egyetemen tartott 

sajtótájékoztatón 2013. július 17-én szerdán, ahol az intézmény és a megyei fejlesztési 

ügynökség vezetője együttműködési keret-megállapodást írt alá. 

Bővebben 

 

Eddig teljes siker a magyar Jedi-kés 

ORIGO; 2013. július 18. 

Maradéktalanul eltávolított minden rákos sejtet az eddigi műtétek során a Takáts Zoltán 

magyar kutató által feltalált intelligens sebészkés, amely az operáció közben folyamatosan 

tájékoztatja az orvost, hogy az érintett szövet rákos vagy egészséges. 

Bővebben 

 

Újszerű technológiával a környezetbarát és biztonságos energiáért 

Magyar Tudományos Akadémia, 2013. július 18. 

A jelenlegi reaktoroknál megbízhatóbban működő, negyedik generációs gyorsreaktorok 

kifejlesztéséhez, egy új, ígéretes technológia tudományos-műszaki megalapozásához járulhat 

hozzá az a magyar, szlovák, cseh és lengyel közreműködéssel megalakuló tudományos 

központ, amelynek létrehozását csütörtökön jelentették be a Magyar Tudományos 

http://www.borespiac.hu/szoleszet-boraszat/kutatas/Szoloor-magyar-high-tech-fejlesztes-segiti-a-boraszokat/1172/
http://euroastra.hu/node/72770
http://www.miskolcihirek.com/newshirek/technologiai-park-letesul-a-miskolci-egyetem-teruleten/
http://www.origo.hu/egeszseg/20130718-minden-rakos-sejtet-eltavolit-a-magyar-intelligens-sebeszkes-iknife.html


 

 

  

  

Akadémián. A közös atomenergetikai kutatásokat magyar részről az MTA Energiatudományi 

Kutatóközpont szervezi. 

Bővebben 

 

Okosmérővel csökkentheti villanyszámláját 

STOP; 2013. július 19. 

A fogyasztást és a költséget együtt mutató okosmérők akár 5-10 százalékkal is mérsékelhetik 

a háztartások villamosenergia-fogyasztását – közölte az Okos Jövő Innovációs Klaszter 

nyugat-európai kísérleti projektek tapasztalataira hivatkozva. 

Bővebben 

 

Elindult a The Pitch 

Mandiner.startup; 2013. július 19. 

Elindult a The Pitch című oldal, ahol egy fiatal csapat foglalkozik startup cégekkel, 

tudománnyal, innovációval. 

Bővebben 

 

 

IV. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

2013. évi Apáthy István-díj 

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot írt ki a neves jogtudós, a pesti 

tudományegyetem hajdani rektora, az első magyar szerzői jogi törvény előterjesztője, Apáthy 

István (1829-1889) szellemi öröksége ápolásának jegyében. 

Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), 

amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült 

problémáit érinti, ill. a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. 

közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. július 30. 

A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2012/2013. tanév 

keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, ill. más posztgraduális képzés keretében 

nyújtották be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes 

terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem kerültek. 

A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt öttagú 

bíráló bizottság bírálja el. Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, a 

III. helyezett bruttó 50 000 Ft pénzjutalomban részesül. 

http://energia.mta.hu/hu/content/mta-energiatudom%C3%A1nyi-kutat%C3%B3k%C3%B6zpont
http://energia.mta.hu/hu/content/mta-energiatudom%C3%A1nyi-kutat%C3%B3k%C3%B6zpont
http://mta.hu/mta_hirei/ujszeru-technologiaval-a-kornyezetbarat-es-biztonsagos-energiaert-132262
http://www.stop.hu/gazdasag/okosmerovel-csokkentheti-villanyszamlajat/1165948/
http://startup.mandiner.hu/cikk/20130719_elindult_a_the_pitch


 

 

  

  

Részletes pályázati kiírás és további információ: Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (1068 

Budapest, Városligeti fasor 38.). 

Bővebben 

 

Akkreditált Technológiai Inkubátor 

A Nemzeti Innovációs Hivatal, mint akkreditációs szervezet, pályázatot hirdet az „Akkreditált 

Technológiai Inkubátor” (ATI) cím elnyerésére (kódszám: ATI-2013). 

A pályázat célja a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar vagy akár a környező 

országokban elért K+F eredményekre alapuló startup vállalkozások felépítését, az azokban 

végzett K+F projektek sikeres befejezését segítő, és tőkebefektetést is vállaló technológiai 

inkubátorok kiválasztása, akkreditálása. 

Az akkreditált inkubátor jogosult a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Technológiai 

start-up ökoszisztéma építés tárgyú pályázat (Start-up_13) I. alprogramjában való részvételre, 

mely pályázat elérhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján: 

http://www.nfu.hu/doc/4146 

Az Akkreditált Technológiai Inkubátor cím odaítélésekor az inkubátorok nem részesülnek 

közvetlen pénzügyi támogatásban. 

A pályázatok benyújtása 2013. július 1-től 2013. szeptember 15-ig lehetséges. 

ATI felhívás 

ATI kitöltési útmutató 

Az akkreditációs adatlap az alábbi linken érhető el:  

http://kaleidoszkop.nih.gov.hu:8080/limesurvey/index.php?sid=82577&lang=hu 

 

Technológiai start-up ökoszisztéma építés 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) pályázatot hirdetett meg "Technológiai start-up 

ökoszisztéma építés" (Start-up_13) címmel. A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében 

2013-ban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére az NFÜ 2,1 milliárd forint 

keretösszeget biztosít. 

A program célja a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar, vagy akár a környező 

országokban elért K+F eredményekre alapuló vállalkozások felépítése és működésének 

beindítása, ezzel hozzájárulva a gazdaság hosszabb távú növekedéséhez. 

A pályázati kiírásra Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság 

fióktelepe pályázhat. A jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a KTIA Pályázati Útmutató B. 

fejezete alapján: 

1. jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

1.1. alprogramban gazdasági társaság pályázhat 

http://www.alai.hu/index.php/apathy-dij/kiirasok-eredmenyek/59-apathy-dij-kiiras-2013
http://www.nfu.hu/doc/4146
http://www.nih.gov.hu/kiemelt-hir-120724/ati
http://www.nih.gov.hu/kiemelt-hir-120724/ati-kitoltesi-segedlet
http://kaleidoszkop.nih.gov.hu:8080/limesurvey/index.php?sid=82577&lang=hu


 

 

  

  

1.2. legfeljebb 6 hónapja működő mikrovállalkozás a II. alprogramban 

1.3. legfeljebb 12 hónapja működő mikrovállalkozás a III. alprogramban 

1.4. mikro- vagy kisvállalkozások a IV. alprogramban 

2. természetes személyek: kizárólag a II. alprogram esetén 

A "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" program alprogramokból áll, melyek keretében 

az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege: 

- A I. alprogram: A technológiai inkubátorok felállítása, elindulásuk támogatása: maximum 

60 millió Ft, a mindenkori euró árfolyamnak megfelelően, de 3 év vonatkozásában a 200 

000 eurót nem meghaladó összeg. 

- II. alprogram: Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP 

levédetése: maximum 1,5 millió Ft, amennyiben a projektjavaslatban szereplő ötlet 

szellemitulajdon-védelme is része a pályázatnak, további 1,5 millió Ft. 

- III. alprogram: Az inkubáció folyamata, az inkubáltak támogatása: maximum 80 millió Ft. 

- IV. alprogram: A piacra lépés támogatása és a tőkebevonás elősegítése: maximum 40 

millió Ft. 

A pályázatok benyújtása az I. alprogramra 2013. július 1. napjától legkésőbb 2013. október 

31. napjáig lehetséges. 

A pályázatok benyújtása a további alprogramokra 2013. december 2. napjától a rendelkezésre 

álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig lehet. 

Pályázati felhívás 

 

Megnyílnak az EGT és Norvég Alapok forrásai 

Az EGT és Norvég Alapok (NA) keretében hamarosan mintegy 40 milliárd forint támogatás 

válik elérhetővé. Ez alkalomból szervezett ünnepélyes nyitókonferenciát a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a budapesti Norvég Nagykövetséggel együttműködésben április 

25-én, a Gerbaud Házban. 

A nyitókonferenciát követően, április 25-én került sor a Zöld Ipari Innováció program 

hivatalos nyitórendezvényére, melyen e program keretében várható konkrét pályázati 

konstrukciókról, norvég partner intézményekkel való együttműködési lehetőségekről adott 

tájékoztatást a programért felelős program operátor, a gödöllői Szent István Egyetem, 

valamint norvég partnere, az Innovation Norway. 

(Az elmúlt hónapokban az EGT és az NA támogatásai már két területen megnyíltak: a 

Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd, valamint a Norvég Civil Alap területén.) 

Részletes pályázat és további információ: Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs 

Ügynökség Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 16/a, fszt. 1.), Tel: +36 1 999 44 00, E-

mail: info@norvegalap.hu, info@egtalap.hu, Web: www.norvegalap.hu, www.egtalap.hu 

 

 

 

http://www.nfu.hu/doc/4146
mailto:info@norvegalap.hu
mailto:info@egtalap.hu
http://www.norvegalap.hu/
http://www.egtalap.hu/


 

 

  

  

Új kiemelt felhívás turisztikai attrakció fejlesztésére Dél-Alföldön 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. június 25. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a DAOP-2.1.1/G-13 kódszámú, „Kiemelt 

turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése” című kiemelt projekt felhívás, melyre a 

1312/2013.(VI.7) Korm. határozat 6. sz. mellékletében cím és azonosítószám szerint 

feltüntetett, akciótervi nevesítésben részesült, projektfejlesztéssel érintett projekt nyújtható be. 

Bővebben 

 

Beadási határidő hosszabbítás a magyar szellemi alkotások hazai és külföldi 

iparjogvédelmi oltalmának támogatása érdekében kiírt felhívásnál 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. június 27. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi 

iparjogvédelmi oltalmának támogatása” című (IPARJOG_12 kódszámú) felhívás beadási 

határidejét 2013. december 31-ig, de legkésőbb a rendelkezésre álló pénzügyi keret 

kimerüléséig meghosszabbítottuk. 

Bővebben 

 

Beadási határidő hosszabbítás az EU 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és 

demonstrációs keretprogramjában, és egyéb EU-s kezdeményezésbe benyújtott 

projektek támogatására kiírt felhívásnál 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. június 27. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, Kutatási és Innovációs Technológiai Alapból 

finanszírozott „Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és 

demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való 

magyar részvétel támogatására” tárgyú pályázat beadási határidejét a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség 2013. december 31-ig, de legkésőbb a rendelkezésre álló pénzügyi keret 

kimerüléséig meghosszabbítja. 

Bővebben 

 

Új pályázat jelent meg a Magyar-indiai K+F+I együttműködési programban való 

magyar részvétel támogatására 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. július 15. 

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

Magyar-indiai (KTIA-DST) K+F+I együttműködési Programban való magyar részvétel 

támogatására. 

Bővebben 

 

 

http://www.nfu.hu/uj_kiemelt_felhivas_turisztikai_attrakcio_fejlesztesere_del_alfoldon
http://www.nfu.hu/beadasi_hatarido_hosszabbitas_a_magyar_szellemi_alkotasok_hazai_es_kulfoldi_iparjogvedelmi_oltalmanak_tamogatasa_erdekeben_kiirt_felhivasnal
http://www.nfu.hu/beadasi_hatarido_hosszabbitas_az_eu_7_kutatasi_technologiafejlesztesi_es_demonstracios_keretprogramjaban_es_egyeb_eu_s_kezdemenyezesbe_benyujtott_projektek_tamogatasara_kiirt_felhivasnal
http://www.nfu.hu/uj_palyazat_jelent_meg_a_magyar_indiai_k_f_i_egyuttmukodesi_programban_valo_magyar_reszvetel_tamogatasara


 

 

  

  

Új kiemelt felhívás végponti kapcsolatok fejlesztésére a közoktatásban 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. július 17. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a KMOP-4.6.1/E-13 kódszámú, „Végponti 

kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban” című kiemelt konstrukció. 

Bővebben 

 

Megjelent a versenyképes üzleti környezet fejlesztését támogató pályázati felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. július 17. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Versenyképes üzleti környezet fejlesztése” 

című (GOP-2013-3.3.2 kódszámú) pályázati felhívás. 

Bővebben 

 

Új pályázat jelent meg Nemzeti Agykutatási Program támogatása címmel 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. július 17. 

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

Agykutatási Program támogatása” (KTIA_NAP_13) címmel. 

Bővebben 

 

Új regisztrációs felhívás tanácsadó szervezetek számára 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. július 18. 

Az Új Széchenyi Terv keretében újraindul a tanácsadó szervezetek regisztrációja, amely a 

korábbi akkreditációs rendszerhez képest gyorsabb eljárást tesz lehetővé. 

Bővebben 

 

 

V. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Millennium Technológiai Díj 2014 

A finn Technológiai Akadémia Alapítvány felhívást tett közzé a Millennium Technológiai Díj 

jelölésre. 

A díjjal Finnország tiszteleg az élet minőségét javító technológiai innovációk előtt. A díjat 

2004-ben nyújtották át először, és azóta minden második évben osztják ki. 

A jelölési határidő: 2013. július 31. 

Fontos kritérium: 

http://www.nfu.hu/uj_kiemelt_felhivas_vegponti_kapcsolatok_fejlesztesere_a_kozoktatasban
http://www.nfu.hu/megjelent_a_versenykepes_uzleti_kornyezet_fejleszteset_tamogato_palyazati_felhivas
http://www.nfu.hu/uj_palyazat_jelent_meg_nemzeti_agykutatasi_program_tamogatasa_cimmel
http://www.nfu.hu/uj_regisztracios_felhivas_tanacsado_szervezetek_szamara


 

 

  

  

1. az innováció legyen jótékony hatású a lehető legtöbb ember számára, a fenntartható 

fejlődés előmozdításával, 

2. a díj célja, hogy ösztönözze a további élvonalbeli kutatást és fejlesztést, nem egy életmű 

jutalmául szolgál. 

A pályázókat szerte a világon és a technológia minden területéről keresik. A jelölések 

történhetnek akadémiák, egyetemek, kutatóintézetek és ipari szervezetek által. A díj 1-3 

személy részére ítélhető oda, akik egymástól függetlenül hozzájárultak egy innovációhoz 

vagy egy kutatás-fejlesztési csapat munkájához. A díjjal járó nyereményalap meghaladja az 1 

millió eurót. Az ünnepélyes díjátadó ceremóniára 2014 tavaszán, Helsinkiben kerül sor. 

További információ: Haris Éva, programkoordinátor, Finn Nagykövetség, E-mail: 

Eva.Haris@formin.fi, Web: http://www.technologyacademy.fi/call-for-nominations/ 

 

Marco Polo pályázati felhívás – 2013 

Marco Polo az Európai Unió finanszírozási programja, amely támogatja azon projekteket 

melyek, kiváltják az áruszállítást az utakról a tengerre, a vasútra és belvizekre; ennek révén 

kevesebb kamion forgalom lenne az utakon, ezért kevesebb torlódás, kevesebb szennyezés, 

ill. megbízható, hatékony áruszállítás jönne létre. 

A benyújtási határidő: 2013. augusztus 23. 

Prioritások 2013-ban: 

- speciális környezetbarát tengeri projektek, 

- belvízi projektek és 

- az egyetlen kocsiterheléses vasúti projektek támogatása. 

A Marco Polo költségvetés 2007-2013: 450 millió €. 

A rendelkezésre álló költségvetés a 2013-as felhívásra 66 700 000 €. 

A felhívás előzetes ütemterve: 

2013. szeptember Nyitó ülés  

2013. november Értékelés várható időpontja  

2013. december Várható tárgyalások, szerződéssel összefüggő értesítések  

2014. első fele Szerződések aláírása 

Részletes felhívás és további információ: Bajdor Gyöngy Katalin, főtanácsos, Tel.: +36 1 

484 2535, E-mail: katalin.bajdor@nih.gov.hu; Web: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-

tevekenyseg/hirek-esemenyek/europai-bizottsag-altal 

 

 

 

mailto:Eva.Haris@formin.fi
http://www.technologyacademy.fi/call-for-nominations/
mailto:katalin.bajdor@nih.gov.hu
http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/hirek-esemenyek/europai-bizottsag-altal
http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/hirek-esemenyek/europai-bizottsag-altal


 

 

  

  

VI. 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. 

6. szám 2013. június 27. 

 

 

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. 

mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://www.sztnh.gov.hu/ShowNewsLetter.html?hirlevel_id=109&hirlevelcim_id=1364


 

 

  

  

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
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Környezettudatosság 

Zöld tippek – Takarékoskodjunk a vízzel! 

Zárjuk el a csapot, miközben fogat mosunk! 

Felmérések bizonyítják, hogy egy négytagú család akár napi 20 liter vizet is elpazarolhat 

fogmosás közben. Zárjuk el a vizet miközben fogat mosunk, használjunk fogmosáshoz 

poharat. 

Zuhanyozzunk fürdés helyett! 

Hallottunk már arról, hogy a zuhanyzás takarékosabb megoldás a fürdéssel szemben, feltéve, 

ha nem zuhanyozunk hosszasan, de vajon tudta –e, hogy egy víztakarékos zuhanyrózsa 

felszerelésével az átlagos zuhanyzás alatt elfogyasztott kb. 18 liter víz mennyiségét, 5-7 

literrel csökkenthetjük.  Ilyenkor nemcsak a vízzel, de a meleg víz előállításához szükséges 

energiával is spórolunk. 

WC öblítés 

Érdekes adat, hogy egy átlagos háztartásban a vízfogyasztás közel 30%-a a WC használatából 

tevődik össze. Ez az arány csökkenthető, ha víztakarékos tartályt választunk, illetve ne 

feledkezzünk meg arról sem, hogy a felmosó vödör tartalmát is használhatjuk ilyen célra, ne 

öntsük automatikusan a kertbe, vagy a lefolyóba. Ahol ez lehetséges, ott esővízzel, vagy 

kútvízzel is öblíthetjük a WC-t. 

Öntözés 

Ha módunk van rá, gyűjtsük össze az esővizet, majd használjuk fel a kertünk, növényeink 

öntözéséhez. Vajon gondolt –e már arra, hogy ha az ebéd készítése során a zöldségek 

lemosásához, öblítéséhez felhasznált vizet összegyűjti, szintén remek locsolóvízhez jut. 

Csak egy pohár víz 

Apróságnak tűnik, de fontos, hogy mindig csak annyi vizet öntsünk a pohárba, amennyit meg 

tudunk inni, nyáron tegyünk csapvizet a hűtőbe, így nem kell azért folyatnunk a vizet, hogy 

hűsítőbb hőmérsékletű folyadékhoz jussunk. 

Mosogatás - Mosás 

Mosogatás közben is spórolhatunk, folyóvíz helyett, mosogassunk állóvízben, majd az 

elmosott edényeket öblítsük le. Ha csepeg a csap, javíttassuk meg. Ha mosogatógépet 

használunk, minden alkalommal várjuk meg, míg megtelik. Ugyanez vonatkozik a mosásra is. 

Soha ne indítsunk el félig töltött gépet. 
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