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I.

AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI

Hamarosan megrendezésre kerül 3. előadássorozatunk a B-Innovative projekt keretében!
Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét a B-Innovative projektünk keretében megrendezendő 3.
előadássorozatunkra, amelynek középpontjában azon felsőoktatási hallgatók, diplomások,
vállalkozók és munkanélküliek oktatása és képzése áll, akik sikeres üzleti vállalkozást
szeretnének alapítani és működtetni.
A képzés helyszíne: Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.
Az előadások időpontjai:
1-2. előadás: 2014. március 21.
Dr. Sramó András – üzleti ötlet
Sipos Norbert – vállalkozásalapítás
3-4. előadás: 2014. március 28.
Kovács Szilárd – termék- és szolgáltatásfejlesztés
Dr. Simon József – vállalatfinanszírozás
5-6. előadás: 2014. április 4.
Pajrok Andor – piac
Kovács Máté – árképzés
7-8. előadás: 2014. április 11.
Dr. Drávavölgyi Tibor – emberi erőforrás fejlesztés
Kernya László – versenytárselemzés
Az előadássorozat keretében újra meghirdetésre kerül Üzleti Terv és Üzleti Koncepció író
versenyünk, amelynek díjazottjai értékes tárgyi nyereményekkel gazdagodhatnak. Az
előadássorozatról további részletes információkat talál weboldalunk, a következő linken:
http://www.darinno.hu/content/210.
Az előadások pontos kezdési időpontjáról hírleveleinkben, illetve honlapunkon tájékoztatjuk
Önöket.
Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel, kérjük, jelezze Bagdi Ferenc kollégánknak a
következő elérhetőségen: bagdi.ferenc@darinno.hu.
A projekt keretében megvalósuló 4. előadássorozat a Kecskeméti Főiskolán kerül
megrendezésre, várhatóan 2014. április 1-i kezdettel!

II.

RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK

A szegedi egyetem és az evopro is részt vesz az EU kutatási programjában
Infovilag.hu, 2014. február 25.
Egyetemek és csúcstechnikával foglalkozó cégek közös informatikai fejlesztését támogatja az
Európai Bizottság. A három évig tartó, 3,6 millió eurós kutatás és fejlesztés eredményként
látványos teljesítmény-, energiahatékonyság- és termékfejlesztési költségcsökkentés érhető el
egyebek mellett a vasúti ellenőrzés, az ipari termelés és az egészségügy területén. A
programban a Szegedi Tudományegyetem és a magyar evopro Innovation Kft. is részt vesz. Öt
ország oktatási intézményei és ipari szakemberei dolgoznak együtt a REPARA-projektben.
Bővebben
A Dél-Alföldön főleg az állam adja a pénzt
Delmagyar.hu, 2014. február 27.
A kutatás-fejlesztésben a régiók közül a közép-magyarországi a legerősebb, Budapestnek
köszönhetően. 2012-ben itt működött a kutatóhelyek fele, itt dolgozott a legtöbb kutató, és ide
összpontosult a K+F ráfordításainak több mint 60 százaléka. A dél-alföldi régióban az állam a
fő „beruházó".
Bővebben
III. RÉGIÓ ESEMÉNYEI
Meet in Italy for Life Sciences 2014
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös autóbuszos kiutazást tervez Firenzébe,
a háromnapos 'Meet in Italy for Life Sciences 2014' nemzetközi üzletember-találkozóra és
konferenciára.
Az esemény a következő szektorokra fókuszál:
Biológiai tudományok, biotechnológia, egészségügy, gyógyszeripar, kozmetika, vegyipar,
elektronika, agrár-élelmiszeripar
A delegáció kiutazása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával valósul meg.
A 'Meet in ITaly for Life Sciences 2014' első két napján kerül sor az üzletember találkozóra,
ahol a 30 perces B2B kapcsolatépítő találkozók mellett a résztvevők rövid előadásokban (8
perces ún. pitch prezentációk keretében) kapnak bemutatkozási lehetőséget.
A harmadik napon pedig szakmai előadásokra kerül sor.
Az esemény nyelve: angol (tolmácsolás nem biztosított)
A szervezők igény esetén standos bemutatkozási lehetőséget is biztosítanak a résztvevőknek.
Az eseményre az olasz résztvevők mellett, az USA-ból, Spanyolországból, Portugáliából,
Franciaországból, Máltáról és Ukrajnából is vannak jelentkezők.
Bővebben
Nottinghami üzleti delegáció
 Időpont: 2014. április 9.
 Helyszín: CSMKIK Székház (Szeged, Párizsi krt. 8-12.)
2014. áprilisában a Notthinghami Kamara üzleti delegációja érkezik Magyarországra és
Romániába. A látogatás során az Enterprise Europe Network szervezésében április 9-én
Szegeden, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában kerül sor üzletember
találkozóra.
Bővebben

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK
Akadémiai kutatók a világon először készítettek a szabadban rajként viselkedő repülő
robotokat
Magyar Tudományos Akadémia, 2014. február 24.
A rajt alkotó madarakhoz hasonlóan egymás mozgásához igazodó repülő robotokat,
úgynevezett drónokat készítettek az Európai Kutatási Tanács támogatásával dolgozó MTAELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport tagjai. Ezek a világon az első olyan gépek,
amelyek a szabadban képesek modellezni a madarakra jellemző kollektív mozgást. A Vicsek
Tamás akadémikus vezette kutatócsoport eredményét a Nature magazin online felülete közölte.
Bővebben
Tizenkétmilliárd forint, hogy agyban nagyok legyünk
SZEGEDma, 2014. február 26.
Orbán ViktorTizenkétmilliárd forintos kormánytámogatással Nemzeti Agykutatási Program
indul a felfedező kutatások, a megelőzés, az innováció, az orvosi ellátás hatékonyabbá válása,
a gyógyszerfejlesztés, valamint a hazai tudományos eredmények ösztönzése érdekében.
Bővebben
HITA: kihívások előtt a magyar kutatási műszeripar
Innoportal.hu, 2014. február 27.
Jelentős kihívások előtt áll a magyar kutatási műszeripar, ezért rendezett beszállítói
konferenciát a területen érdekelt vállalkozások számára a Nemzeti Külgazdasági Hivatal
(HITA) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Fizikai Kutatóközpontja 2014. február 26án, szerdán Budapesten.
Bővebben
Új kihívás előtt a hazai kutatási műszeripar
OrientPress Hírügynökség, 2014. február 27.
Európai Unió legnagyobb kutatási infrastruktúra beruházásán magyar beszállítók akár 100
millió eurónyi kutatási műszert exportálhatnak a svédországi Lundba. A most induló ESS
beruházás hatalmas innovációs kihívás, ugyanakkor soha nem látott kutatási export lehetőség,
de a legnagyobb hazai beruházás, a paksi bővítés hazai beszállítói potenciálját is 5-10
százalékkal növelheti.
Bővebben
Adókedvezmény és kedvezményes hitel a startupoknak
Hvg.hu, 2014. február 27.
A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Innovációs Hivatal, A Design Terminál NKK és
a BudapestHub munkacsoport együtt próbálja felpörgetni Magyarország és a közép-európai
régió startup teljesítményét. Ennek érdekében tb- és adókedvezményre, valamint
kedvezményes hitelekre is számíthatnak a startupok. Az unió hat év alatt 140 milliárd forinttal
támogatná a magyar startup ökoszisztémát.
Bővebben

Ők az idei RENEXPO innovációs standjának nyertesei
Gazdasági Rádió, 2014. március 4.
Az energetikai szakemberekből álló zsűri hét hazai fejlesztésnek, találmánynak, illetve ezek
alkotóinak ítélte meg a jogot, hogy termékükkel, fejlesztéseikkel megjelenjenek a Nemzeti
Innovációs Hivatal Innovációs standján.
Bővebben
Így néz ki a saját fejlesztésű IC-kocsi
Hirado.hu, 2014. március 5.
A járművet 1,4 milliárd forint költséggel fejlesztették ki Szolnokon, a remények szerint
hamarosan indulhat a sorozatgyártás is.
Bővebben
Magyar tervezte a legjobb okosórát
Index, 2014. március 7.
Balogh Gábor magyar tervező okosóra-koncepcióját dicséri a The Verge című amerikai újság
egy cikke. Az írás felvetése az, hogy vajon miért nem házasítják az okosórát a hagyományos
órák külsejével a termékkategória alapjait csak most lefektető gyártók. Bár vannak törekvések,
a mostanában bemutatott termékek nem a közízlést szolgálják ki, inkább csak egy-egy jól
célzott réteg igényeire lőnek.
Bővebben
Varga: A magyar gazdaság képes az innovációra
Magyar Nemzet Online, 2014. március 7.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter átadta a Díj a sikeres vállalkozásokért februári
elismeréseket 2014. március 7-én, pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium budapesti
székházában.
A hónap beruházója az Infineon Technologies Cegléd Kft., a hónap kis- és középvállalkozása
a Digiterm Kft., a hónap induló vállalkozása a Distinction Kft. lett. Varga Mihály hangsúlyozta:
a díjak odaítélésével szeretnék a magyar sikerekre, a sikeres vállalkozásokra ráirányítani a
figyelmet.
Bővebben
Kiosztották a Gourmet by SIRHA díjait
Trade Magazin, 2014. március 10.
Közvetlenül a SIRHA Budapest 2014 megnyitója után került sor a Gourmet by SIRHA
innovációs termékverseny eredményhirdetésére.
Bővebben
Átadták a 2014. évi Jedlik Ányos-díjakat
Magyar Nemzet Online, 2014. március 11.
A 2014. évi Jedlik Ányos-díjat Babcsán Norbert okleveles mérnök-fizikus, Bencze Gábor
biológus, Nagy Zoltán vállalkozás-szervező, Raisz Iván kémikus, valamint Szamosi Katalin
ügyvéd vehette át, míg Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke a Honoris
causa Jedlik Ányos-díjat kapta 2014. március 11-én, kedden Budapesten.
Bővebben

Ősszel kezdődhet az uniós pályázatok kiírása
Nemzetgazdasági Minisztérium, 2014. március 11.
Magyarország benyújtotta a 2014-2020 között érkező uniós források felhasználásának keretét
jelentő partnerségi megállapodást az Európai Bizottságnak múlt pénteken, várhatóan ősztől
kezdődhet a pályázatok kiírása - jelentette be Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
Bővebben
Cellulózbetont fejlesztenek Bátonyterenyén
Figyelő Online, 2014. március 12.
Új építőipari alapanyag, a cellulózbeton kifejlesztésén dolgozik a Könnyűbeton Innovációs Kft.
a Nógrád megyei Bátonyterenyén. A több mint 800 millió forintos projekt december végén
zárul, a fejlesztésen öt kutató és tíz K+F technikus dolgozik.
Bővebben
Újabb magyar innováció a fokozottabb élelmiszerbiztonságért
Élelmiszer Online, 2014. március 13.
A mezőgazdaságban használt termékek között az AGRO.bio Hungary Kft. március közepétől
elsőként látja el termékeit (BactoFil) olyan egyedileg sorszámozott, hologram matricás
zárjeggyel, amely kétségtelenül garantálja a termék valódiságát. Az AGRO.bio a fenntartható
mezőgazdaság szolgálatával nem csak a biztonságos termesztést segíti, de törekvései az
élelmiszerbiztonság ügyéhez is nagymértékben hozzájárulnak. Ennek pedig végső soron a teljes
lakosság a haszonélvezője, hiszen a mezőgazdasági input anyagok (vetőmag, műtrágya,
növényvédő szer, talajbaktérium készítmény, stb.) megbízhatósága az élelmiszerek biztonságát
szolgálja, illetve növeli.
Bővebben
Húszan vehették át a Széchenyi-díjat a Parlamentben
Magyar Tudományos Akadémia, 2014. március 14.
Tíz akadémikus és az MTA három doktora is átvehette a március 15-i nemzeti ünnep
alkalmából a Széchenyi-díjat a Parlament kupolatermében. A Magyar Érdemrend
középkeresztje a csillaggal kitüntetést egy akadémikus vehette át, a Magyar Érdemrend
középkeresztje elismerésben pedig az MTA négy tagja és egy doktora részesült.
Bővebben
Megnyílt Budapesten Európa szabadalmi bíráinak Bíróképző Központja - Az európai
szabadalmi rendszer reformjáról
Jogi Fórum, 2014. március 14.
Az európai szabadalmi reformot megvalósító tárgyalások egyik hazai vonatkozású eredménye,
hogy Budapest adhat otthont az Egységes Szabadalmi Bírósághoz (ESZB) kapcsolódó
Bíróképző Központnak. Az európai kontinens új nemzetközi bírói fórumának 2014. március
13-án megnyitott oktatási központja az ESZB bíráinak és bírójelöltjeinek képzését és
továbbképzését koordináló irodaként fog működni.
Bővebben

Állami kitüntetéseket adott át az Akadémia elnöke március 15. alkalmából
Magyar Tudományos Akadémia, 2014. március 17.
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének előterjesztésére tizenöt kutató vehetett át a
március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott
elismerést a Magyar Tudományos Akadémia Székházában. A Magyar Érdemrend
tisztikeresztjét, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, valamint a Magyar Ezüst Érdemkeresztet
Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a kitüntetetteknek.
Bővebben
A kutatás-fejlesztést és az innovációt segítik a klaszterek a régióban
Nemzetgazdasági Minisztérium, 2014. március 17.
A válságból kivezető úton kiemelkedő szerepe van a kutatás-fejlesztésnek és az innovációnak,
a közös pályázás lehetőségének kialakítása miatt pedig rendkívül fontos a térség országaiban
működő klaszterek együttműködésének elősegítése - mondta Cséfalvay Zoltán, a
Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkára a ClusterCOOP
projekt zárókonferenciáján hétfőn Pozsonyban.
Bővebben
Új mentor az innovációs hivatalnál
Gazdasági Rádió, 2014. március 17.
Vinnai Balázs, 2013 Év Üzletembere mentorként csatlakozott a Nemzeti Innovációs Hivatal
Mentor Klubjához.
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) által egy évvel ezelőtt pilot projektként elindított
„Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása” elnevezésű programja innovatív ötletek
megvalósulását segíti elő tapasztalt és sikeres üzleti vállalkozók mentorként való bevonásával.
Bővebben
Újabb inkubációs program az innovatív vállalkozásoknak
Startup mandiner, 2014. március 18.
Újabb inkubációs program indul Magyarországon. A programot az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet Climate-KIC nevű szervezete működteti, és kiemelten foglalkozik az
alternatív energiával, valamint az önfenntartó gazdasági fejlődéssel.
Bővebben
Bionikai központ létesül két egyetem együttműködésével
Infovilág, 2014. március 18.
A Pázmány és a Semmelweis Egyetem együttműködésével létrejövő Bionikai Innovációs
Központ (BIK) megalapításáról döntött a kormány. Az ötmilliárd forintos támogatást a Kutatási
Technológiai és Innovációs Alap bocsátja rendelkezésre. A hazai gazdaság és az Európai Unió
egyik legígéretesebb kitörési pontja a tudásintenzív, magas hozzáadott értéket követelő
ágazatok fejlesztése.
Bővebben
Innováció: 140 milliárd forint a startupoknak
Ma.hu, 2014. március 19.
A kockázati tőkebefektetések 2010 óta bővülnek a Jeremie programoknak köszönhetően, már
130 milliárd forint van ilyen alapokban, de ennek a kétharmadát még nem helyezték ki.
Bővebben

V.

ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

Díj a leginnovatívabbnak – Újra lehet pályázni az Üzletfejlesztési Díjra
Az Üzletfejlesztési Díj egy független, szakmai elismerés, amely egy vállalkozás üzleti célú
újdonságait, innovációit, eredményeit mutatja be. A Díjra 2014. március 1. és 2014. április 30.
között lehet pályázni, a legjobb pályamunkák kiválasztásában pedig neves szakmai zsűri
működik közre.
Az Üzletfejlesztési Díj célja a figyelmet ráirányítani a leginnovatívabb vállalkozásokra, minden
cég számára lehetővé tenni a tanulást és versenyképességének növelését, objektív visszajelzést
adni, illetve a közösségépítés.
Bővebben
Innovációs Voucher Pályázat – Innovatív startup vállalkozásfejlesztési pályázat
A pályázat célja fiatal kutatók, vállalkozni szándékozók üzleti koncepciójának
elindításához/megvalósításához szakmai/tanácsadói támogatás nyújtása annak érdekében, hogy
a kifejlesztendő innovatív termék/szolgáltatás segítse a dél-kelet európai régiókban élő szép
korúak önálló és aktív minőségi életvitelét.
Bővebben
Visegrádi Alap
Számos kedvező pénzügyi változást hoz a 2014-es év a Nemzetközi Visegrádi Alap
programjaiban. Többek között csökken az önrész és emelkedik a készpénzben elszámolható
költségek aránya.
Az új szabályok 2014-től érvényesek, a 2013-ban beadott pályázatok esetén a régi szabályok
az irányadók.
Bővebben
Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2014.
Kategória kódja: IST-14
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Nyilvántartó szerv) nyílt
igénybejelentési felhívást hirdet civil szervezetek támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII.
31.) Korm. rendelet (továbbiakban ISTr.)
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.)
KIM rendeletnek (továbbiakban NEAr.) a kollégiumok működésére vonatkozó
rendelkezései;
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény.
Bővebben
"Ingyen Weboldal Pályázat"
Professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel, telepítéssel, induló
tartalom megszerkesztésével és feltöltésével vállalkozások, alapítványok, egyesületek és
intézmények számára, rejtett költségek nélkül, rövid határidőre.
Bővebben

Magyar Termék Nagydíj Pályázat – Fókuszban az exportnövelés
Az immár 17. alkalommal meghirdetett Magyar Termék Nagydíj Pályázatban idén Magyarország gazdasági stratégiájához igazodva - a díjazott áruk és szolgáltatások
megítélésénél kiemelt hangsúlyt kap az exportorientáció. Hazánk legtekintélyesebb, önkéntes
tanúsítási rendszerében 2014-ben már 31 főcsoport 53 témakörében lehet pályázni a díj
elnyerésére. A pályázat célja az, hogy a minőség és termékbiztonság elismerésén keresztül
segítse a tudatos fogyasztói választás és magatartás kialakítását hazánkban. A 2014-ben kiírt
nagydíjra május 16-ig várják a pályázati anyagokat a szervezők.
Bővebben
Megjelent a Dél-alföldi megyei jogú városok funkcióbővítő típusú városrehabilitációs
témájú kiemelt projekt felhívása
Új Széchenyi Terv, 2014. február 26.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a a „Megyei jogú városok városrehabilitációs
témájú kiemelt projektjavaslatai” című, DAOP-5.1.2/C-14 kódszámú kiemelt projekt felhívás,
melyre funkcióbővítő típusú városrehabilitáció témájában kizárólag projektötlet benyújtása
lehetséges.
Bővebben
Megjelent a területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programokat támogató felhívás
Új Széchenyi Terv, 2014. március 5.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex
programok támogatása” című (TÁMOP-6.1.5/13 kódszámú) felhívás.
Bővebben
Megjelent a kikötői alapinfrastruktúra fejlesztését, korszerűsítését támogató felhívás
Új Széchenyi Terv, 2014. március 19.
Az Új Széchenyi Terv keretében a „Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése” című
(KÖZOP-2014-4.6 kódszámú) felhívás.
Bővebben
VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Intel Business Challenge Europe 2014
Az Intel Business Challenge Europe több mint egy startup verseny. A fő cél, hogy a fiatalok
azon képességeit fejlessze, amelyek hozzásegítik őket a sikerhez az üzleti életben. Az a tény,
hogy a részt vett projektek több mint a fele sikeres a piacon, bizonyítja a magas színvonalat.
Bővebben
Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap
A Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (Hungarian-American Enterprise Scholarship
Fund - HAESF) USA-beli szakmai gyakorlatokat, mester- vagy posztgraduális képzéseket
támogat gazdasági és tudományos területen.
A HAESF által nyújtott ösztöndíjprogramok:
- Szakmai Gyakornoki Program,
- Graduális Ösztöndíj,
- Senior Vezető és Tudós Ösztöndíj,
- Vezetői Oktatási Program.

A Szakmai Gyakornoki Program a felsőoktatási hallgatókat és a friss diplomásokat célozza
meg, melynek keretében 6-12 hónapos szakmai gyakorlaton vehetnek részt neves amerikai
cégeknél.
A Graduális Ösztöndíj lehetőséget nyújt, hogy az ösztöndíjas amerikai egyetemen vagy
főiskolán legfeljebb három évig tanuljon mesterképzésen vagy posztgraduális művészeti
képzésben vegyen részt maximum egy évig.
A Senior Ösztöndíj minimum ötéves szakmai tapasztalattal rendelkező közép- és felső
vezetőknek szól. Az ösztöndíjprogram (3-12 hónap) fő célja a tudás- és tapasztalatcsere az
üzleti életben, a közigazgatásban, a kutatásban, a nonprofit szervezetek működésében.
A Vezetői Oktatási Program kiváló közép- és felsővezetők számára meghirdetett program,
melynek keretében oktatási programokon vehetnek részt a Harvard Business School-on, illetve
a John F. Kennedy Állami Egyetemen.
A jelentkezésnél felsőfokú angol nyelvtudás szükséges. Az ösztöndíjak feltétele továbbá, hogy
lejárta után az ösztöndíjas 3 évig itthon vállaljon munkát.
Jelentkezési határidő évente kétszer van, minden év októberében és áprilisában.
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

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.
4. szám 2014. február 28.
Startup Tavasz 2014
A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Innovációs Hivatal, a Design Terminál NKK, a
BudapestHub munkacsoport, valamint számos hazai szakmai szervezet és nemzetközi partner
együttműködésével – többek között az MM Klaszter, CESA, ISEEQ, SM2014 – szerveződik a
Startup Tavasz 2014 rendezvénysorozata, melynek védnöke Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán, a
Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára,
főszervezője a Nemzeti Innovációs Hivatal.
A rendezvénysorozat főbb programelemei:
- 2014. április 2. - Startup Tavasz Közép Európai Startup Verseny
- 2014. április 3. - SM14 Konferencia
- 2014. május - Startupok szakmai továbbképzése Budapesten
- 2014. május 30. - Magyar Innovációs TechShow (HITS), Central European Startup Awards
startup verseny.
További információk a startup tavasz 2014 rendezvénysorozat weboldalán:
www.startuptavasz.hu
Kontakt: Hegedűs Anna Fanni (0630/472-7703) annafanni.hegedus@nih.gov.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.
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 hidrogén lehet a közlekedés jövője
Zöldtech, 2014. február 26.
Hidrogén alapú mobilitás és tüzelőanyag-cellás autóbusz-fejlesztés lehetőségei KözépEurópában (HFC) címmel szervezett workshopot múlt héten a Magyar Hidrogén és
Tüzelőanyag-cella Egyesület és az evopro csoport.
Bővebben

