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V. Országos pályázati információk 

VI. Külföldi pályázati felhívások 

VII. Felhívások 

 

 

I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI 

 

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe 

Ha úgy gondolja, hogy Ön számára is hasznos lehet egy előadássorozat, amely hozzájárulhat 

vállalkozói készségének fejlődéséhez. Legyen részese egy már sikeresen működő programnak 

és jöjjön el a B-INNOVATIVE „Entrepreneurship for Better Business in Europe” című 

projekt keretében megvalósuló ingyenes előadássorozatra! 

Az előadássorozat részeként lehetősége van részt venni egy Üzleti koncepció- és egy Üzleti 

tervíró versenyen, amelyen a díjazottak értékes tárgynyereményben részesülnek. 

A projekt harmadik előadássorozata a következő négy időpontban kerül megrendezésre: 

Időpontok és témák: 
Kezdés időpontja 13.00 óra (regisztráció 12.30-tól) 

 2013. november 29. (1-2. előadás) 

üzleti ötlet; vállalkozásalapítás 

 2013. december 6. (3-4. előadás) 

termék- és szolgáltatásfejlesztés; vállalatfinanszírozás 
 2014. január 10. (5-6. előadás) 

piac; árképzés 
 2014. január 17. (7-8. előadás) 

emberi erőforrás fejlesztés; versenytárselemzés 
Helyszín: Baja, Eötvös József Főiskola (Bajcsy-Zsilinszky u 14.) 

Regisztráció a projekt weboldalán: www.b-innovative.org 
Meghívó 

 

Intelligens szakosodásról értekeztek a Szegedi Tudományegyetemen 

Milyen területeket fejlesszenek majd európai uniós pénzből a 2014-2020-as időszakban 

Magyarországon? – erről vitatkoztak a regionális szereplők október 29-én az SZTE Rektori 

Hivatal épületében. 

Bővebben 

 

Kiosztották az idei Dél-alföldi Innovációs Díjat 

SZEGEDma, 2013. november 7. 

Az evopro Bus Kft. pályázata nyerte az első helyezést a IV. Dél-Alföldi Innovációs Díj 

versenyen. 

http://www.b-innovative.org/
../Erasmus/Erasmus%203%20%20szemeszter.pdf
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2013-oktober/intelligens


 
Az elismerést, a Bánvölgyi László szobrászművész által készített Möbius térplasztikát 

csütörtökön a díjat létrehozó kuratórium nevében Dékány Imre, az MTA Szegedi Akadémiai 

Bizottsága (SZAB) elnöke adta át. 

Bővebben 

 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Még idén elkezdődhet a szegedi lézerközpont építése 

SzegedCafé, 2013. november 6. 

Végéhez közeledik a szegedi szuperlézer központ építésének közbeszerzési eljárása, így 

hamarosan megkezdődhet a kivitelezés is. A tendert elnyerő vállalkozásnak speciális 

feladatokat is meg kell oldania, mivel például egy 8000 négyzetméteres optikai tisztateret is ki 

kell alakítani. A különleges építési eljárásnak köszönhetően hamarosan a szegediek számára 

is látványos fázisához érkezik az ELI-projekt. 

Bővebben 

 

Gazdasági hasznosulás nélkül nincs innováció – megnyílt a szegedi tudományünnep 

SZEGEDma, 2013. november 7. 

A polgármester az ELI melletti ipari-innovációs parktól és az új klinika mellett egészségipari 

területtől várja Szeged gazdaságának fellendítését. 

„Velünk élő tudomány” címmel rendeztek plenáris ülést csütörtökön az MTA Szegedi 

Akadémiai Bizottság székházában a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat szegedi 

programjainak nyitányaként. 

Bővebben 

 

 

III. RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

November 27-én Szegedre érkezik a KAVOSZ Roadshow! 

 Időpont: 2013. november 27. 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székháza (6721 Szeged, Párizsi 

krt. 8-12.) 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a VOSZ Csongrád Megyei Szervezete, 

valamint a KAVOSZ Zrt szervezésében 2013. november 27-én Szegedre érkezik a KAVOSZ 

Zrt. országjáró rendezvénysorozata. 

Bővebben 

 

XV. Nemzetközi Közlekedési Konferencia 

 Időpont: 2013. november 28-29. 

 Helyszín: Szeged, CSMKIK Székház 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában működő Enterprise Europe 

Network – Szeged a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával 2013. november 28-

29-én immár tizenötödik alkalommal szervez Szegeden Nemzetközi Közlekedési 

Konferenciát „Átalakuló közüzemi és közszolgáltatási tevékenységek Magyarországon  

- közhasznú közlekedés, mint közszolgáltatás” címmel. 
Bővebben 

 

 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/11/kiosztottak-az-idei-del-alfoldi-innovacios-dijat.html
http://szegedcafe.hu/2013/11/06/meg-iden-elkezdodhet-a-szegedi-szuperlezer-epitese/
http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/11/gazdasagi-hasznosulas-nelkul-nincs-innovacio-megnyilt-a-szegedi-tudomanyunnep.html
http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/november-27-en-szegedre-erkezik-a-kavosz-roadshow-9305
http://www.csmkik.hu/hu/een/rendezvenyek/kozlekedesi-konferencia-9161


 
Országos Innovációs Konferencia 

 Időpont: 2013. december 4. 

 Helyszín: Hélia konferencia terem - Hélia Hotel, 1133 Budapest, Kárpát utca 62-64. 

Jelentkezés határideje: 2013. 11. 26. 23:59 

2013. december 4-én a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében Országos 

Innovációs Konferencia kerül megrendezésre Budapesten, melyen többek között a 2014-es 

kormány, kamarai és pályázati programokról informálódhatnak a résztvevők. 

Bővebben 

 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Januártól indulnak az inkubátorok 

Világgazdaság Online, 2013. október 21. 

Négy pályázó kapta meg az Akkreditált Technológiai Inkubátor címet. Az ezzel kapcsolatos 

felhívásra húszan jelentkeztek, s a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) kezdeményezésére 

nemzetközi bíráló bizottság döntött a startupokat segítő győztesekről. 

Bővebben 

 

Hogyan születtek a Gazella döntések? 

Figyelő Online, 2013. október 26. 

A Technológiai Inkubátor akkreditációs pályázat (ATI-Gazella) döntési folyamatáról a 

Nemzeti Innovációs Hiatal (NIH) részletes szempontjai olvashatók alább. 

A NIH szerint természetesen most már a legfontosabb, hogy minél előbb elinduljanak az 

inkubátorok és a startup-ok hozzájussanak a pénzügyi, és szakmai támogatáshoz. A program 

ugyanis a startup-okról szól, amit jól mutat a rendelkezésre álló forrás megosztása is, hiszen a 

teljes 2,1 milliárd forintból 1860 millió nekik jut. 

Bővebben 

 

Magyar ötletek iránt érdeklődnek koreai nagyvállalatok 

Hirado.hu, 2013. október 29. 

Az emberi hangot torzítás nélkül erősítő berendezést, velomobilt, háromdimenziós 

erőmérésen alapuló robotvezérlési alkalmazásokat mutattak be egyebek közt az MTA 

Természettudományi Kutatóközpontja által kedden szervezett magyar-koreai technológiai 

napon. 

Bővebben 

 

Ez a kiugrási lehetőség Magyarország számára 

Piac&Profit, 2013. november 6. 

Közel 140 milliárd forintot szán visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás formájában 

a startupoknak a kormányzat a 2014-20-as EU-támogatási időszakban, hangzott el a 

Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Innovációs Hivatal, valamint a hazai startup világ 

szereplőiből álló BudapestHUB munkacsoport sajtótájékoztatóján. Az ökoszisztéma szereplői 

most esélyt látnak arra, hogy az együttműködés eredményeképpen Magyarország gazdaságát 

felpörgessék a dinamikus növekedésre, és nemzetközi jelenlétre képes induló vállalkozások. 

Bővebben 

 

Átadták a 2013. évi Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjakat 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2013. november 6. 

http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/oik-9330
http://www.vg.hu/gazdasag/innovacio/januartol-indulnak-az-inkubatorok-414209
http://figyelo.hu/cikkek/hogyan-szulettek-a-gazella-dontesek
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/29/14/Magyar_otletek_irant_erdeklodnek_koreai_nagyvallalatok.aspx
http://www.piacesprofit.hu/gazdasag/ez-a-kiugrasi-lehetoseg-magyarorszag-szamara/


 
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, hagyományaihoz híven, ebben az évben is felajánlotta 

a Magyar Tudományos Akadémiával közösen, 1997-ben alapított Akadémiai- Szabadalmi 

Nívódíj adományozását a kiemelkedő feltalálói és tudományos tevékenység elismerésére, 

melynek fogadtatása a korábbi években megerősítette azt a meggyőződést, hogy az 

iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megmérettetés próbáját is kiálló 

kutatási eredmények megbecsülése fontos szerepet játszik az alkotók és tevékenységük 

társadalmi elismerésében. A díjakat a Magyar Tudomány Ünnepe veszprémi 

nyitórendezvényén, november 4-én adta át Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala elnöke és Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 

Bővebben 

 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ veszi át több állami agrárkutató 

feladatát 

Inforadio.hu, 2013. november 7. 

Jövő év január elsejétől több, állami tulajdonban lévő agrárkutató gazdasági társaság feladatát 

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ veszi át - jelent meg a legfrissebb Magyar 

Közlönyben. 

Bővebben 

 

Világszínvonalú eljárás a mikotoxinok egyidejű mérésére 

Innotéka Kiadó, 2013. november 

A mikotoxinokat, azaz a penészgombák mérgező anyagait mutatja ki flow citometriás 

módszerrel a Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft. világszínvonalú fejlesztése. A pécsi 

székhelyű cég kutató-fejlesztő laboratóriuma ugyanis világelsőként fejlesztett ki olyan kitet, 

amely a hat legfontosabbnak tartott toxin egyidejű mérésére alkalmas. A dr. Lustyik György 

vezette cég innovációja mind gazdasági, mind egészségügyi szempontból kiemelkedő 

jelentőségű. Ahogy a cégvezető mondja, ha európai szervezetek is koncentrálnának erre a 

problémára, az akár Magyarország pozícióját is erősíthetné. 

Bővebben 

 

Öt hazai egyetemet támogat a Mol 

Hirado.hu; 2013. november 13. 

A magyar nemzeti olajtársaság három év alatt összesen félmilliárd forinttal járul hozzá az 

intézmények működéséhez. 

Bővebben 

 

Létkérdéssé vált a kutatás-fejlesztés új pályázati ismerete 

Gazdasági Rádió, 2013. november 13. 

A következő 7 évben új, a Horizont 2020 nevet viselő uniós pályázati program biztosítja a 

nemzetközi együttműködésben megvalósuló K+F+I projektek forrásait. 

Az összességében 70.2 milliárd eurós büdzséből kutatóintézetek, egyetemek, innovatív 

magánvállalkozások, kis- és középvállalkozások, valamint kutatásfejlesztést végző ipari 

vállalatok részesülhetnek. 

Bővebben 

 

Nyitva az út Kínába a magyar innovációs szakértők előtt 

Piac&Profit, 2013. november 15. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) csatlakozott azon szervezetek köréhez, amelyek a kínai 

Külföldi Szakértők Hivatalának SAFEA támogatásával szakértőket küldhetnek Kínába. 

Bővebben 

http://www.sztnh.gov.hu/hirek/hirek_201311060924_1.html
http://inforadio.hu/hir/tudomany/hir-595933
http://www.innoteka.hu/cikk/vilagszinvonalu_eljaras_a_mikotoxinok_egyideju_meresere.787.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/13/14/Ot_hazai_egyetemet_tamogat_a_Mol.aspx
http://gazdasagiradio.hu/cikk/98452/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/nyitva-az-ut-kinaba-a-magyar-innovacios-szakertok-elott/


 
 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadott, kezességvállalást nyújtó 

garanciaszervezetek 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. november 15. 

Bővült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadott, kezességvállalást nyújtó 

garanciaszervezetek listája. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a következő 

garanciaszervezetek kezességvállalását fogadja el: Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt., 

Unió Garancia Szövetkezet, Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Capital Hitelház 

Zrt. 

Bővebben 

 

Biztonsági, eredet- és egyediségjelölő, hamisítás elleni rendszereket fejleszt a Pharma-

Press Kft. által vezetett konzorcium 

Sajtokozlemeny.com, 2013. november 18. 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap által „Piacorientált kutatás-fejlesztési 

tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban” címmel meghirdetett pályázaton a 

PHARMA- PRESS Kft, az Euromarcus Zrt és a Budapesti Műszaki Egyetem konzorciumként 

284.139.896 Ft összegű Európai Uniós támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv keretében. A 

440 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt során a konzorcium célja új típusú, 

komplex kódolási eljáráson alapuló biztonsági, eredet- és egyediségjelölő, hamisítás elleni 

rendszerek kifejlesztése. 

Bővebben 

 

Magyar diáké a kontinens legjobb IT-innovációs ötlete 

Computerworld, 2013. november 18. 

Maksay Dorottya az EIT ICT Labs jelöltjeként vehette át az elsőként átadott CH.A.N.G.E. 

díjat. 

Az Európai Innovációs és Technológia Intézet (EIT) november 12-én jelentette be a 2013-as 

EIT Awards győzteseit. Az európai innovációt és a vállalkozói szellemet támogató és 

ösztönző esemény során 17 jelölt közül választották ki a győzteseket. Maksay Dorottya, az 

EIT ICT Labs budapesti mesterképzésének és az ELTE Informatikai Karának hallgatója 

Homebuddy elnevezésű üzleti ötletéért (kezdeményezésének fenntartható társadalmi 

vállalkozássá fejlesztéséért) vehette át a díjat. 

Bővebben 

 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny (2013/2014-es tanév) 

pályázati felhívás 

A versenyen egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1993. október 1. 

és 2000. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási 

tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is. 

Bővebben 

 

Új felhívás a Széchenyi Tőkebefektetési Alaphoz kapcsolódóan 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. október 22. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Felhívás egyedi társbefektetésre a Széchenyi 

Tőkebefektetési Alappal 3” című dokumentum. 

Bővebben 

http://www.nfu.hu/a_nemzeti_fejlesztesi_ugynokseg_altal_elfogadott_kezessegvallalast_nyujto_garanciaszervezetek_
http://www.sajtokozlemeny.com/sajtokozlemeny/egy%C3%A9b/20131118/biztons%C3%A1gi-eredet-%C3%A9s-egyedis%C3%A9gjel%C3%B6l%C5%91-hamis%C3%ADt%C3%A1s-elleni-rendszereket-fej
http://computerworld.hu/karrier/magyar-diake-a-kontinens-legjobb-it-innovacios-otlete.html
http://www.innovacio.hu/3a_hu_23_felhivas.php
http://www.nfu.hu/uj_felhivas_a_szechenyi_tokebefektetesi_alaphoz_kapcsolodoan1


 
 

Megjelent a vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozását támogató 

felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. október 24. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Vízügyi, geoinformatikai és monitoring 

központ létrehozása” című (KEOP – 2.2.2/C/13 kódszámú) pályázati felhívás. 

Bővebben 

 

Megjelent a felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztését támogató 

felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. október 25. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent “A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági 

szerepének fejlesztése” című (TÁMOP-4.1.1.F/2013 kódszámú) pályázati felhívás. 

Bővebben 

 

Megjelent az egészségügyi ellátórendszer szervezeti hatékonyságának fejlesztését 

támogató kiemelt felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. október 28. 

Elérhető a honlapon a „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben 

– Területi együttműködések kialakítása” című TÁMOP - 6.2.5-B/13/1 kódszámú kiemelt 

projekt B komponensének „A rendszerirányítás módszertani kereteinek kidolgozása és a 

megvalósítás módszertani támogatása” című felhívása. 

Bővebben 

 

Új pályázati lehetőség a távhő-szektor energetikai korszerűsítésére 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. november 9. 

Módosult az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a "Távhő-szektor energetikai 

korszerűsítése” című KEOP-2012-5.4.0. azonosítószámú pályázati felhívás. A konstrukció 

keretében lehetőség nyílik a távhőszolgáltatók és -termelők energia-takarékosság, -

hatékonyság fokozására, illetve e projektek megújuló energiaforrásokkal történő 

kombinálására irányuló megkezdett és műszakilag befejezett beruházásaihoz vissza nem 

térítendő támogatás formájában történő hozzájáruláshoz. 

Bővebben 

 

Új felhívás a Széchenyi Tőkebefektetési Alaphoz kapcsolódóan 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. november 11. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Felhívás egyedi társbefektetésre a Széchenyi 

Tőkebefektetési Alappal 4” című dokumentum. 

Bővebben 

 

Megjelent a szakmai-módszertani támogatás a komplex telepprogram és az 

elnéptelenedő falvak társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program 

megvalósítói számára című kiemelt felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. november 12. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-5.3.6/B-13/1 jelű "Szakmai-

módszertani támogatás a komplex telepprogram és az elnéptelenedő falvak társadalmi 

gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program megvalósítói számára" című kiemelt 

projekt tervezési dokumentációja. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/megjelent_a_vizugyi_geoinformatikai_es_monitoring_kozpont_letrehozasat_tamogato_felhivas
http://www.nfu.hu/megjelent_a_felsooktatas_teruleti_tarsadalmi_gazdasagi_szerepenek_fejleszteset_tamogato_felhivas
http://www.nfu.hu/megjelent_az_egeszsegugyi_ellatorendszer_szervezeti_hatekonysaganak_fejleszteset_tamogato_kiemelt_felhivas
http://www.nfu.hu/uj_palyazati_lehetoseg_a_tavho_szektor_energetikai_korszerusitesere1
http://www.nfu.hu/uj_felhivas_a_szechenyi_tokebefektetesi_alaphoz_kapcsolodoan_
http://www.nfu.hu/megjelent_a_szakmai_modszertani_tamogatas_a_komplex_telepprogram_es_az_elneptelenedo_falvak_tarsadalmi_gazdasagi_folyamatainak_megforditasat_celzo_program_megvalositoi_szamara_cimu_kiemelt_felhivas


 
Magyar-indiai (KTIA-DST) K+F+I együttműködési program tárgyú pályázati kiírás 

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ, 2013. november 13. 

A 2013. október 14-én Újdelhiben megtartott Magyar-Indiai TéT Vegyes Bizottság ülésén 

született megállapodás alapján, valamint a nagy érdeklődésre való tekintettel és a pályázói 

igényeket szem előtt tartva a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újra megnyitja a Magyar-

indiai (KTIA-DST) K+F+I együttműködési program tárgyú pályázatot. 

Bővebben 

 

Új felhívások a közigazgatásban dolgozók képzésének támogatására 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. november 14. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a „Közigazgatásban dolgozók képzése a KM 

régióban a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga 

ismeretekre” című, ÁROP-3.2.2-2013 kódszámú és a „Közigazgatásban dolgozók képzése a 

konvergencia régiókban a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási 

szakvizsga ismeretekre” című, ÁROP-2.2.24-2013 kódszámú kiemelt felhívások. 

Bővebben 

 

NO-BLE ideas 

A SEE program keretében 7 országából, 13 partner részvételével, 2012. október 1-én indult a 

"Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector" (NO-BLE 

ideas) projekt, melyben Magyarországról tagszervezeteink, az MTA Agrártudományi 

Kutatóközpont (MTA ATK) és az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs 

Ügynökség járul hozzá a kétéves program sikeréhez. 

A program elsődleges feladata, hogy segítséget nyújtson a fiatal feltalálóknak/innovátoroknak 

kutatási eredményeik elérhetővé tételében, valamint elősegíteni az alkalmazott kutatás, és az 

agrár-élelmiszeripari ágazat egymásra találását a fenntartható növekedés érdekében. A projekt 

elősegíti az ötletek vállalati szinten való alkalmazását, a vállalkozások versenyképességének 

növelése céljából. A projekt további céljairól bővebben a szórólapon valamint a 

www.innoreg.hu oldalon is olvashat. 

A projektötletek egy dokumentumon kitöltésével 2013. november 30-ig nyújthatóak be, 

melyet ide kattintva letölthető. Az űrlap kitöltésével és a kisszs@innoreg.hu e-mail címre 

történő visszajuttatásával csatlakozhat a nyilvános nemzetközi adatbázishoz és hálózathoz, 

megismerhet más, e témával foglalkozó kutatókat, ill. befektetőket, akik kutatási eredmények, 

innovatív ötletek hasznosításában érdekeltek. 

További információ: Kiss Zsuzsanna, Tel.: 0620/999-3109, 0628/788-04 

 

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

II. Európai Társadalmi Innovációs Versenypályázat 

Az Európai Bizottság második alkalommal hirdeti meg az Európai Társadalmi Innovációs 

Versenypályázatot. 

Második alkalommal hirdeti meg az Európai Társadalmi Innovációs Versenypályázatot az 

Európai Bizottság. A szervezők olyan ötleteket várnak, amelyek a munkaerőpiacról kiszorult 

emberek tehetségének, képességeinek, tapasztalatainak újraaktiválásáról, új piaci szegmensek 

megnyitásáról, illetve új vállalkozások indításáról szólnak. A nyertes pályázók 30 ezer eurós 

támogatást kapnak projektjük megvalósítására. 

Pályázati határidő: 2013. december 11. 

Bővebben 

http://magzrt.hu/hirek/magyar-indiai-ktia-dst-kfi-egyuttmukodesi-program-targyu-palyazati-kiiras
http://www.nfu.hu/uj_felhivasok_a_kozigazgatasban_dolgozok_kepzesenek_tamogatasara
http://innoreg.hu/sites/default/files/INNOREG_NO-BLE_leporello.pdf
http://www.innoreg.hu/
http://innoreg.hu/sites/default/files/form_idea.doc
mailto:kisszs@innoreg.hu
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm


 
 

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 

 

SzTNH e-Hírek 2013. október 21. 

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. 

8. szám 2013. október 21. 

 

 

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 SZECSKÓ-DEME ERZSÉBET RÉSZÉRE A 

CENTRAL@DARINNO.HU E-MAIL CÍMEN KERESZTÜL. 

 

mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://www.sztnh.gov.hu/ShowNewsLetter.html?hirlevel_id=111&hirlevelcim_id=1364
http://CENTRAL@darinno.hu/


 
Környezettudatosság 

 

Vedd a magyart! 

 
Biztosan Te is láttad már egyes termékek csomagolásán az alábbi feliratokat:”magyar 

termék”, “hazai termék”, vagy “hazai feldolgozású termék”.  

Vizsgáljuk most meg, hogy pontosan milyen előnyökkel jár, ha ilyen termékeket vásárolsz! 

Bővebben 

http://kornyezettudatoselet.hu/tudatos_haztartas/vedd-a-magyar
http://kornyezettudatoselet.hu/wp-content/uploads/2013/10/magyar-termek.png

