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III. Országos innovációs hírek 

IV. Országos pályázati információk 

V. Külföldi pályázati felhívások 

VI. Felhívások 

 

 

 

I. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Februártól épülhet a szegedi szuperlézer 

Index, 2014. január 17. 

Hamarosan elindulhat a szegedi szuperlézer építése. B. Nagy László fideszes országgyűlési 

képviselő, az Európai Unió tudományos nagyberuházásáért felelős kormánybiztosa pénteken 

elmondta, hogy az építkezés februárban kezdődhet. 

Bővebben 

 

 

 

II. RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

2013. és 2014. évi bevallásokkal kapcsolatos tudnivalók 

 Időpont: 2014. február 5. 

 Helyszíne: CSMKIK Székház, II. emeleti konferenciaterem (6721 Szeged, Párizsi krt. 

8-12.) 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában működő Számviteli Klub és 

az Enterprise Europe Network Szeged 2014. február 5-i rendezvényén az érdeklődő 

vállalkozások megtudhatják, hogy mire érdemes figyelni az egyéni vállalkozók 2013. és 2014. 

évi bevallásának elkészítésekor. 

Bővebben 

 

 

 

III. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Nyert az élő gátrendszer 

Greenfo, 2013. december 30. 

A budapesti Szövetség’39 alkotócsoport meghívott tervezőkkel és szakemberekkel 

kiegészülve nyerte el a francia Jacques Rougerie Alapítvány innovációs építészeti 

pályázatának fődíját a „Tengerszint-emelkedés és Építészet” kategóriában. A fiatal magyar 

tervezők CALTROPe nevű projektje természetközpontú módon válaszol a 

vízszintemelkedéssel járó területvesztés által okozott kihívásra. 

Bővebben 

 

http://index.hu/tudomany/2014/01/17/februartol_epulhet_a_szegedi_szuperlezer/
http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/2013-es-2014-evi-bevallasokkal-kapcsolatos-tudnivalok-9460
http://www.greenfo.hu/hirek/2013/12/30/nyert-az-elo-gatrendszer?referrer=rss


 
Január 1-jével létrejött a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

Trade Magazin, 2014. január 6. 

2014. január 1-jével megkezdte működését a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

(NAIK). A gödöllői székhellyel megalapított központ tizenhárom agrár- és 

élelmiszergazdasághoz kapcsolódó kutatóintézet összevonásával, működésének 

összehangolásával jött létre és további négy kutatóintézet gazdasági társaságként csatlakozott 

hozzá. 

Bővebben 

 

Közlemény az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosításáról 

Új Széchenyi Terv, 2014. január 17. 

A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság 2013.szeptember 29-én kezdeményezte 

az Európai Bizottság felé az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 

módosítását, melyet a Bizottság a C(2013)9288 számú határozatával 2013. december 17-én 

elfogadott. 

Bővebben 

 

Magyar gyógyszeripar: csak ellenszél ne legyen 

Napi Gazdaság, 2014. január 17. 

Folyamatos innovációra kényszerülnek a magyar gyógyszergyártók. Hagyományos piacaik 

fenntartása mellett új, nagy növekedés előtt álló területeken megjelenéssel és új termékek 

kifejlesztésével próbálják állni a versenyt. 

Bővebben 

 

Innovációs központ épül a PET-palackok teljes újrahasznosítása érdekében 

Trade Magazin, 2014. január 17. 

Jövő őszre épül fel a Karcagi Ipari Parkban a Recy-Pet Kft.-nek (a BUSZESZ-Aquarius 

cégcsoport új tagjának) 4638 m² es nettó alapterületű, kétszintes innovációs központja, 

amelynek alapkőletételére 2013. október 25-én került sor. A kutatóbázis fő célja lesz olyan 

technológia kifejlesztése, amellyel bármilyen minőségű PET-palack a kupakkal és a címkével 

együtt újrahasznosítható lehet. 

Bővebben 

 

Négy új zöldségfajtát fejlesztett ki egy magyar cég 

Heti Válasz, 2014. január 17. 

Négy új zöldségfajtát fejlesztett ki a kecskeméti Zöldségmag Kft., amely a 219 millió forintot 

meghaladó költségű beruházáshoz 99 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az 

Új Széchenyi Terv keretéből. 

Bővebben 

 

Hetvenmilliárd euró fejlesztési programokra az unió országaiba 

Magyar Online, 2014. január 22. 

A 2014-től 2020-ig tartó uniós költségvetésben kutatás-fejlesztésre és innovációra 70 milliárd 

euró jut, a cél az, hogy ebből minél több jöjjön Magyarországra, a Nemzeti Innovációs 

Hivatal feladata és kötelessége pedig, hogy a pályázatokba a lehető legtöbb szerepelőt vonja 

be – mondta Deák Csaba, a Nemzeti Innovációs Hivatal stratégiai elnökhelyettese lillafüredi 

sajtótájékoztatóján szerdán. 

Bővebben 

 

 

http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/piaci-hirek/januar-1-jevel-letrejott-a-nemzeti-agrarkutatasi-es-innovacios-kozpont.html
http://palyazat.gov.hu/kozlemeny_az_elektronikus_kozigazgatas_operativ_program_modositasarol
http://www.napigazdasag.hu/magyar-gyogyszeripar-csak-ellenszel-ne-legyen/
http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/ceg-es-szemelyi-hirek/magazin-innovacios-kozpont-epul-a-pet-palackok-teljes-ujrahasznositasa-erdekeben.html
http://hetivalasz.hu/uzlet/az-uj-fajtak-elsosorban-a-magyar-termeloknek-kinalnak-alternativat-72076
http://www.mon.hu/hetvenmilliard-euro-fejlesztesi-programokra-az-unio-orszagaiba/2462184?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29


 
IV. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Beadási határidő hosszabbítás az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerését 

támogató pályázat esetében 

Új Széchenyi Terv, 2013. december 21. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Akkreditált Innovációs Klaszter cím (AIK-2011 

kódszámú) elnyerésére szolgáló pályázati felhívás A.5 pontja az alábbiak szerint módosul: A 

pályázatok benyújtása 2011. augusztus 15-től 2014. június 30-ig lehetséges. 

Az új értékelési határnapok: 

 2014. március 31. 

 2014. június 30. 

Bővebben 

 

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 

 

Újra pályázható a Stratégiai tervezés és projekt előkészítés 2014-2020 tervezési 

időszakra című kiírás “A - Projekt előkészítés” komponense 

Új Széchenyi Terv, 2013. december 31. 

Újra pályázható az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Stratégiai tervezés és projekt 

előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra” című (KEOP-7.9.0/12 kódszámú) pályázat “A - 

Projekt előkészítés” komponense. 

Bővebben 

 

Megjelent az egészségtudomány területén ágazati felsőoktatási együttműködést, vidéki 

felsőoktatási integráció elősegítését támogató felhívás 

Új Széchenyi Terv, 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 

 

 

V. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Előregisztráció a MassChallenge 2014-re 

Januárban már lehet előregisztrálni a MassChallenge februárban induló 2014-es pályázati 

körére. Bárhonnan, bármilyen témával lehet jelentkezni, ha az korai fázisú vállalkozás, és 

nagy hatású ötlet. A legjobb 120 cég 4 hónapos programon vesz részt, amelynek végén 3 tucat 

cég előadhat a befektetőknek, és a legjobb tucat 1 millió dollárt kap. A díj is fontos, de a 

lényeg a mentorálás, a kapcsolatok, a piacra lépés, valamint a folyamat közben a 120 cég 

számára egyéb formában nyújtott több mint 10 millió dolláros segítség. 

A világ bármely részéről lehet jelentkezni, bármilyen ötlettel, nincsen sem földrajzi, sem 

tematikus megkötés. 2013-ban több mint 1200 jelentkező volt Argentínától és Mexikótól, 

Kolumbián, Izraelen és Oroszországon keresztül az Egyesült Államokig, a világ minden 

részéről. Egészségügy, környezetvédelem, informatika-kommunikáció és sok egyéb témában 

http://palyazat.gov.hu/beadasi_hatarido_hosszabbitas_az_akkreditalt_innovacios_klaszter_cim_elnyereset_tamogato_palyazat_eseteben_
http://www.innovacio.hu/3b_hu_felhivas.php
http://palyazat.gov.hu/ujra_palyazhato_a_strategiai_tervezes_es_projekt_elokeszites_2014_2020_tervezesi_idoszakra_cimu_kiiras_a_projekt_elokeszites_komponense
http://palyazat.gov.hu/megjelent_az_egeszsegtudomany_teruleten_agazati_felsooktatasi_egyuttmukodest_videki_felsooktatasi_integracio_elosegiteset_tamogato_felhivas


 
érkeztek anyagok, amelyeket a MassChallenge sikeres üzletemberekből álló mentorhálózata, 

és bírálóbizottsága számos szempont szerint rangsorolt, hogy kiválassza a 4 hónapos 

programon részvevő legjobb 120 pályaművet, akiket aztán a 4. hónap végén rangsorolt, és a 

legjobbakat jutalmazta. A fő szempont: nagy-hatású (high-impact) ötlet legyen. 

A MassChallengre itt lehet előregisztrálni több információért. 

 

Közétette első 2014-es pályázati felhívásait az Európai 

Pályázati Hírek, 2014. január 5. 

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 

 

 

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 

 

 

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. 

https://accelerate.masschallenge.org/accounts/register/entrepreneur/
http://palyazatihirek.eu/kutatas-fejlesztes/24-kutatas-fejlesztesi-palyazatok/2740-koezetette-els-2014-es-palyazati-felhivasait-az-europai-bizottsag
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu


 
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. 

 

 

Környezettudatosság 

 

Hőpajzzsal védi a házat egy magyar találmány 

Origo.hu, 2014. január 19. 

Egy debreceni feltaláló kifordította a hagyományos falfűtést, és az épületek külső falán 

keringetett langyos vízzel elérte, hogy fele annyit fizessen a melegért. A vizet vagy a talaj, 

vagy a nap melegíti fel, de a rendszer csak a hidegtől véd, nem váltja ki a kályhát vagy a 

gázkazánt. 

Bővebben 

http://CENTRAL@darinno.hu/
http://www.origo.hu/idojaras/20140110-thermo-drapes-hoszigeteles-ujszeru-falfutes-rezsi-hofilmmel-vedi-a-hazat-a-fagytol-egy-magyar.html?sec-2

