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I.

AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI

Sikerrel zajlott a Cross-cluster projekt nyitókonferenciája
2013. december 9-én, a Bácskai Kultúrpalotában került megrendezésre a Cross-Cluster című,
határon átnyúló együttműködést segítő projekt nyitókonferenciája. A projekt két szervezet, a
magyarországi Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség és a szerb Information Center
for Business Standardization and Certification együttműködésében valósul meg, a
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program finanszírozásával. A
projekt teljes költségvetése: 119.267 EUR.
A projekt során a határ magyar és szerb oldaláról egy-egy élelmiszeripari klaszter tagjainak
innovációs tevékenységét vizsgáljuk, figyelmet fordítva a szellemi tulajdon védelmével
kapcsolatos gyakorlatra a cégek életében. A projekt célja, hogy olyan határmenti pilot
program valósuljon meg, amelynek eredményeként a vizsgált klaszterek és azok tagjainak
innovációs tevékenysége fejlődik, hatékonyabbá válik.

A nyitókonferencia az együttműködő szervezetek vezetőinek előadásával indult, Maróti Péter,
majd Marija Vujaković bemutatta szervezetük tevékenységét, a projekt céljait. Ezt követően
Branko Milešević, a szerbiai Somborski salaši klaszter vezetője, majd Pozsgai Imre, a
KincsesBácska klaszter vezetője beszélt klasztereik jelentőségéről, célkitűzéseiről. A
rendezvényt Dr. Molnár István előadása zárta, aki egy rövid prezentáció során rávilágított az
iparjogvédelem jelentőségére a kis-, és középvállalkozások életében.
A nyitókonferenciát követően egy workshop is megrendezésre került. A workshopon a
klaszterek tagjainak képviselői számára bemutattuk a klaszterek vizsgálatának módszertanát,
valamint a szellemi tulajdonvédelem lehetséges formáit. A workshopon a megjelent
szervezetek képviselőivel mélyinterjút készítettünk, amelyek alapján vállalat-specifikus
szellemi tulajdonvédelmi politika készül.

II.

RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK

SZTE: újabb ranglistás siker
Delmagyar.hu, 2013. november 25.
Minden jelentős nemzetközi rangsorban szerepel a Szegedi Tudományegyetem. A
tudományos és innovációs rektorhelyettest, Varró Andrást a magyar tudomány ünnepéről, a
kutatók hazai és nemzetközi megítéléséről is kérdeztük.
Tizenegy milliárdos egészségügyi informatikai fejlesztés az SZTE-vel
SzegedCafé, 2013. december 11.
Egyedülálló egészségügyi informatikai rendszer fejlesztése kezdődik magyar kormány 6
milliárd és a GE Healthcare 5 milliárd forintos hozzájárulásával, a Pannon Egyetem, a
Szegedi Tudományegyetem, valamint az Országos Onkológiai Intézet szakmai hátterével –
mondta Vályi-Nagy Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős
államtitkára szerdán Budapesten, a projektről szóló megállapodás aláírásakor.
Bővebben
III. RÉGIÓ ESEMÉNYEI
Adótörvények 2014 – Szeged
Időpont: 2014. január 15.
Helyszín: Kamarai Székház II. em. konferenciaterem (Szeged, Párizsi krt. 8-12.)
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. január 15-én tájékoztató előadást tart
Szegeden a 2014. évi adótörvény változásokról.
Bővebben
Gazdasági Évnyitó - Új év, új lehetőségek!
Az esemény tervezett időpontja: 2014. január 17. (péntek) 11 óra
Az évnyitó rendezvény fő témája ezúttal az Eli-Alps Lézeres Kutatóközpont és a hozzá
kapcsolódó Science Park. A témában felkért szakértő előadók segítségével nem csak a
beruházás jelenlegi állapotáról, hanem a régió gazdaságára gyakorolt hatásairól is többet
tudhat meg.
Bővebben

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK
Új laboratóriumot épített zöldmezős beruházás keretében a Food Analytica Gyulán
Magyar Online, 2013. november 22.
Új élelmiszer- és takarmánymintákat vizsgáló laboratóriumi épített zöldmezős beruházásban a
Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs szolgáltató társaság Gyulán, az ipari parkban.
Bővebben
Taroltak a magyar cégek a zöldiroda-versenyen
Piac&Profit, 2013. november 25.
Európa legzöldebb irodáit díjazták pénteken Brüsszelben az Irodai zöld innovációk
konferencián. Négy kategóriában is magyarok nyertek. Az első Európai Zöld Iroda Versenyen
hat ország 22 szervezete indult mikro, kis, közepes és nagy iroda, valamint civil és
közintézmény kategóriában.
Bővebben
Megjelent a 2012. évi Végrehajtási Jelentés
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség2013. december 2.
A Végrehajtás Operatív Program 2012. évi Éves Végrehajtási Jelentése a honlapon elérhető.
Bővebben
Cséfalvay Zoltán: A startupoké a jövő!
Kormany.hu, 2013. december 4.
Cséfalvay Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiai
államtitkára szerint a startup vállalkozások lehetnek a gazdasági növekedés katalizátorai - ezt
a napi.hu konferenciáján mondta.
Bővebben
Az MTA új doktorai: teljesítmény és tekintély a tudományban
Magyar Tudományos Akadémia, 2013. december 4.
92 kutató vehette át a Magyar Tudományos Akadémia Székházában Pálinkás József elnöktől
az MTA doktora cím megszerzéséről szóló oklevelet. Az akadémiai doktorok száma velük
együtt 2792-re bővült.
Bővebben
Zseniális: okostelefon méretű ultrahang született
Magyar Nemzet Online, 2013. december 4.
A kitűzött céloknak megfelelően valósította meg radiológiai képalkotó berendezések és
szoftverek, valamint új világítástechnikai termékek kutatás-fejlesztését a GE Hungary Kft. a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával megvalósított program keretében.
Bővebben
Az uniós források 10 százaléka jut kutatás-fejlesztésre
Kormany.hu, 2013. december 4.
Az uniós források 10 százalékát, mintegy 700 milliárd forintot fordítanak közvetlenül kutatásfejlesztésre 2014-2020 között - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) gazdaságfejlesztésért felelős államtitkára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) szerdai országos innovációs konferenciáján Budapesten.
Bővebben

Intelligens spintronikai anyagok tervezéséhez járulnak hozzá magyar kutatók
eredményei
Magyar Tudományos Akadémia, 2013. december 10.
A hagyományos elektronika leváltását célzó terület, a spintronika elméleti megalapozásához
jelentenek fontos előrelépést magyar kutatók, köztük az MTA-BME Lendület-csoport
tagjainak eredményei, akiknek a munkáját a Magyar Tudományos Akadémián kívül az
Európai Unió is támogatja az ERC Starting Grant és a Marie Curie Reintegration Grant
ösztöndíjjal. A Boross Péter, Dóra Balázs, Kiss Annamária és Simon Ferenc által jegyzett,
eredményeiket összegző tanulmány a rangos Scientific Reportsban látott napvilágot.
Bővebben
A magyar mezőgazdaság innovációs teljesítménye gyenge
Agroinform.hu, 2013. december 11.
Az innováció terjedésének szükségességét mutatja, hogy a magyar mezőgazdaság kedvező
teljesítménye ellenére az ágazat termelékenysége a régi uniós tagországokénak mindössze a
fele. A K+F ráfordítások egy százalékából részesedő mezőgazdaság innovációs teljesítménye
gyenge.
Bővebben
Horizont 2020 – megjelentek az első pályázatok
Népszabadság Online, 2013. december 11.
Közzétette első pályázati felhívásait az Európai Bizottság a Horizont 2020 program keretében,
amelynek célja a műszaki, tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs projektek uniós
támogatása a 2014 és 2020 közötti költségvetési időszakban.
Bővebben
Magyar diák a Nobel-díj-átadón
Magyar Nemzet Online, 2013. december 13.
Zsombori Balázs 17 éves középiskolást, a 2012/2013 évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny győztesét delegálta a Magyar Innovációs Szövetség a stockholmi
Nemzetközi Ifjúsági Tudományos Szemináriumra, valamint a Nobel-díjak átadásának
ünnepségére.
Bővebben
Jól teljesítenek a magyar ipari parkok
Raktaram.hu, 2013. December 13.
Másodszor adták át tegnap az Ipari Parkok Versenyképességi Díj elismeréseket, amelyre tíz
pályázat érkezett. A hazai ipari parkokban jelenleg négyezer vállalkozás működik, amelyek
180 ezer munkavállalót foglalkoztatnak.
Bővebben
Kötelező év végi zárási és év eleji számlanyitási feladatok
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. december 16.
Tájékoztatjuk a támogatás jogosultjait, hogy a kötelező év végi zárási és év eleji számlanyitási
feladatokat a lebonyolítási szervezet 2013. december 16. és 2014. január 6. között végzi el.
Bővebben

Öt innováció, amely öt éven belül mindent megváltoztat körülöttünk
OrientPress Hírügynökség, 2013. december 18.
Az online vásárlók visszatérnek a boltokba, az osztálytermek velünk tanulnak, digitális
testőrök védik személy azonosságunkat, az orvosok a DNS-ünket fürkészve javasolnak
terápiát, a városok pedig a lakók igényei szerint alakítják át működésüket. Ilyen lesz az
életünk öt év múlva, az IBM szerint.
Bővebben
Magyar építészeti projekt nyert nagydíjat Párizsban
Havasok.hu, 2013. december 18.
A budapesti Szövetség’39 alkotócsoport nyerte el a francia Jacques Rougerie Alapítvány
innovációs építészeti pályázatának fődíját a „Tengerszint-emelkedés és Építészet”
kategóriában.
Bővebben

V.

ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

XXII. Magyar Innovációs Nagydíj
A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági
Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalával együtt - 22. alkalommal teszi közzé a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
pályázatot.
Bővebben
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
Legyen az Ön projektje 2013 Greennovációs Nagydíjasa!
A Professional Publishing Hungary Magyarország legnagyobb szaklapkiadója. Havonta
megjelenő szaklapjai:
az Élelmiszer, a GyártásTrend, a Turizmus Trend/Vendég és Hotel, a Medical Tribune és a
Kreatív elhivatottak a fenntarthatóság népszerűsítésében, a környezeti értékek és a humán
tőke megőrzésében, ezért 2013-ban meghirdetik a III. Greennovációs Nagydíjat.
Bővebben
Új felhívások a Széchenyi Tőkebefektetési Alaphoz kapcsolódóan
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. november 20.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a „Felhívás egyedi társbefektetésre a Széchenyi
Tőkebefektetési Alappal 5” és a ”Felhívás egyedi társbefektetésre a Széchenyi
Tőkebefektetési Alappal 6” című dokumentumok.
Bővebben

Megjelent a Digitális közösség program című kiemelt felhívás
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. november 29.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-5.3.9/B-13/1 jelű "Digitális közösség
program" című kiemelt felhívás.
Bővebben
Megjelent a Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer - Térségi,
funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges
helyi infrastruktúra fejlesztések című felhívása
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. december 3.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent kiemelt projekt keretében a központi eegészségügyi rendszer létrehozásával párhuzamosan és a központi fejlesztések
hasznosulásának érdekében a helyi infrastruktúra modernizálására kerül sor közfinanszírozott
járó- és fekvőbeteg ellátó intézményeknél.
Bővebben
Újra pályázható a szennyezett területek kármentesítése érdekében kiírt pályázat
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. december 6.
Adminisztrációs hiba miatt 2012. november 19-én tévesen jelent meg a KEOP-2.4.0/09-11
kódszámú, „Szennyezett területek kármentesítése” című kiírás lezárására vonatkozó
közlemény, ugyanis a konstrukció valójában felfüggesztésre került.
Bővebben
Megjelent a foglalkoztatás tekintetében hátrányos helyezetű megyék duális szak- és
felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködéseit, és a szakképzési, felnőttképzési
klaszterek kialakítását támogató felhívás
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. december 13.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 2.2.7-B-2-13/1 jelű, „Duális
szakképzési rendszerhez kapcsolódó fejlesztések és programok támogatása – A duális szak- és
felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések támogatása a foglalkoztatás tekintetében
hátrányos helyzetű megyékben, szakképzési és felnőttképzési klaszterek kialakítása” című
pályázati felhívás dokumentációja.
Bővebben
Megjelent az egészségtudomány területén ágazati felsőoktatási együttműködést, vidéki
felsőoktatási integráció elősegítését támogató felhívás
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. december 19.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 4.1.1.C-13/1/KONV jelű, „Ágazati
felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése az
egészségtudomány területén” című pályázati felhívás dokumentációja.
Bővebben
Kiemelt program a korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek,
lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása érdekében
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. december 19.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-5.2.6-13/1 jelű, "A korai
életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges
hozzáférés javítása” című kiemelt konstrukció.
Bővebben

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.
10. szám 2013. december 19.
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
CENTRAL@DARINNO.HU E-MAIL CÍMEN KERESZTÜL.

RÉSZÉRE

A

Környezettudatosság
A passzívházé a jövő, mégsem kap támogatást
Alternativenergia.hu, 2013. december 6.
Az Európai Unió döntése értelmében 2020-tól csak passzívházat, vagy fokozottan
energiatakarékos házat építhetünk, a pályázati támogatások teljes hiánya miatt azonban a
jelenleg alig épül ilyen létesítmény hazánkban.
Bővebben

