
 
 

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. Régió eseményei 

IV. Országos innovációs hírek 

V. Országos pályázati információk 

VI. Külföldi pályázati felhívások 

VII. Felhívások 

 

 

 

I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI 

 

Szellemi tulajdon védelemmel kapcsolatos képzés 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület örömmel meghívja Önt 

szellemi tulajdon védelemmel kapcsolatos képzésére, valamint az azt követő workshopra, 
amely a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, a 

„Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization 

of clusters to increase competitiveness of their SMEs” című projekt megvalósításához 

kapcsolódóan kerül megrendezésre. 

 Időpont: 2014. április 28. 15.00-17.00 
 Helyszín: Bácskai Kultúrpalota I. em. 2. (Baja, Szentháromság tér 3. ) 

A rendezvényhez kapcsolódó bővebb információt a mellékelt meghívóban találnak! 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk! 

 

 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Dél-Alföldi innovációkat népszerűsítettek az Agórában 

SZEGEDma, 2014. április 10. 

Közel hatvan, DAOP-pályázaton támogatást nyert start-up cég mutatkozott be 2014. április 10-

én, csütörtök délelőtt a Szent-Györgyi Albert Agórában, ahol előadást tartottak termékükről és 

workshop keretén belül foglalták össze tapasztalataikat. A rendezvény célul tűzte ki, hogy 

népszerűsítse az innovációt a Dél-alföldi Régióban. 

Bővebben 

 

Akkreditált innovációs klaszterek lettek 

Délmagyar Online, 2014. április 10. 

Az idén újonnan akkreditált 6 klaszter között található 2 Csongrád megyei, a szegedi székhelyű, 

a KÉSZ csoport kezdeményezésével alapított MIÉNK Klaszter, valamint az Építőipari 

Kutatási, Innovációs és Technológiai-Transzfer (Építő-KITT) Klaszter. 

Bővebben 

 

 

 

../../Cross-Cluster/Training_140428/meghivo_training_140428.pdf
http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/04/del-alfoldi-innovaciokat-nepszerusitettek-az-agoraban-fotok.html
http://www.delmagyar.hu/gazdasag/akkreditalt_innovacios_klaszterek_lettek/2377496/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso


 
III. RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

Építő – KITT klasztertalálkozó 

 Időpont: 2014. április 29. (kedd) 14.00 óra 

 Helyszín: Kamarai Székház (Szeged, Párizsi krt. 8-12.) II. emeleti Lillin K. terme 

A CSMKIK Ipari Tagozatának 3. Épitőipar Osztálya és az Építő-Kitt Klaszter klasztertalálkozót 

szervez. 

Bővebben 

 

VII. Nemzetközi Építésügyi Konferencia 

 Időpont: 2014. június 6. 

 Helyszín: CSMKIK Székház (Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

2014. június 6-án „A RÉGIÓ JÖVŐJE – A TISZA MEGÚJULÁSA” címmel Szegeden 

rendezik meg a már hagyományosnak tekinthető, az innovációra, az új technológiákra és az új 

megoldásokra hangsúlyt helyező nemzetközi konferenciát. 

Bővebben 

 

 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Magyarok alkothatják meg a mesterséges sejtet 

Index, 2014. március 23. 

A BME kutatóinak sikerült mesterségesen, külső tényezők nélkül, belső kémiai reakcióval 

sejtosztódást elérniük, ezzel közelebb kerültünk a valódi sejteket jól utánzó mesterséges sejtek 

megalkotásához. A mesterséges sejteket a gyógyszeriparban, hatóanyagok továbbításához 

használják. A magyar kutatók felfedezése segíthet megérteni az első élő sejtek keletkezését. 

Bővebben 

 

Támogatja a kormány az elektromos autók használatát 

Atv.hu, 2014. március 25. 

Az előkészítés alatt álló Jedlik Ányos program lényege, hogy az ország felkészüljön a 

közlekedés technikai innovációjára, így az elektromobilitásra is – mondta Szatmáry Kristóf, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára egy új elektromos 

autó töltőoszlop átadásán 2014. március 25-én, kedden Budapesten. 

Bővebben 

 

A TargetEx kft. és a Korányi Intézet új közös kutatási projektet indított Alzheimer-kór 

ellenes szerek fejlesztésére izraeli kutatók közreműködésével 

Sajtokozlemeny.com, 2014. március 28. 

A TargetEx Kft. és az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2014.03.28-án 

bejelentette, hogy az „EUREKA_HU_12 Programban való magyar részvétel támogatása” című 

pályázat keretében elnyert támogatással új közös kutatási projektet indított izraeli partnerek 

közreműködésével "BACE-1 és acetilkolinészteráz közös támadáspontú szelektív Alzheimer-

kór ellenes szerek fejlesztése" címmel. A projekt magyar oldali összköltsége várhatóan 90 

millió forint lesz, melyhez 67 millió forint támogatást fognak kapni a résztvevők. 

Bővebben 

 

 

 

http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/epito-kitt-klasztertalalkozo-9811
http://www.csmkik.hu/hu/een/rendezvenyek/epitesugyi-konf-9712
http://index.hu/tudomany/2014/03/23/magyar_lepes_a_mesterseges_sejt_fele/
http://www.atv.hu/belfold/20140325-a-kormany-tamogatja-az-elektromos-autok-hasznalatat/hirkereso
http://www.sajtokozlemeny.com/sajtokozlemeny/alzheimer-k%C3%B3r-ellenes-szerek-fejleszt%C3%A9se/20140328/targetex-kft-%C3%A9s-kor%C3%A1nyi-int%C3%A9zet-%C3%BAj-


 
Egyre fontosabb a kutatás-fejlesztés kontrollingja 

Adó Online, 2014. március 28. 

A kutatás-fejlesztés felértékelődik, nő a kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) ráfordítása, 

amihez a kontrolling-funkcióknak és kontrolling-eszközöknek is alkalmazkodniuk kell. 

Bővebben 

 

Átadták a 2013. évi Magyar Innováció Nagydíj elismeréseket 

ProfitLine, 2014. március 29. 

A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként Kövér László házelnök és Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter átadta a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket 

pénteken a Parlamentben. 

Bővebben 

 

Felavatták a Közép-Európában egyedülálló magyar cég új üzemét 

Magyar Nemzet Online, 2014. március 31. 

A magyar kis- és középvállalkozások (kkv) ipari innovációs eredményei alapozzák meg a 

magyar gazdaság hosszú távú sikerét – mondta Szijjártó Péter hétfőn a Vas megyei Csepregen, 

ahol felavatta az Uniriv Kft. 483 millió forintos beruházással felépült 5300 négyzetméter 

alapterületű üzemét, amely az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében 192 millió forintos 

pályázati támogatást kapott. 

Bővebben 

 

Szabadság, gondolkodás és mindennapos kihívások 

Innotéka, 2014. április 

„Immunológusként különleges transzgenikus egereket és nyulakat hozott létre, és egy 

vállalkozást, amelynek keretében olyan monoklonális antitesteket készítenek, mint senki más a 

világon. Ezek az antitestek az emberi gyógyászatban a monoklonális antitest-terápia 

alkotóelemeiként nagyon hasznosak lesznek a közeljövőben” – e szavakkal ajánlotta olvasóink 

figyelmébe Katona István agykutató Kacskovics Imre immunológust. Interjúnkból sok egyéb 

mellett kiderül, hogy a grófi felmenőkkel, arborétumalapító ősökkel is rendelkező, 

nemzetközileg elismert, sikeres kutató is tud hibázni: először megbukott a vitorlásvezető 

vizsgán. 

Bővebben 

 

Az új pályázati rendszerről 

Napi.hu, 2014. április 1. 

Jelentősen átalakul az uniós pályázatokat kezelő intézményrendszer, ahogy a tenderezőknek is 

számos változásra kell felkészülniük. Az állam szerint a pályázati tanácsadókra továbbra is 

szükség lesz, ám számos feladatot átvesznek tőlük. 

Bővebben 

 

7,5 millió emberen segíthet egy magyar találmány 

Hvg.hu, 2014. április 3. 

A világon több mint 7,5 millió nyaktól lefelé bénult ember életét könnyítheti meg a 

NowTechnologies fejlesztése, a GyroSet. Az innováció lényege, hogy a mozgássérült emberek 

fejük mozgatásával tudják irányítani kerekes széküket. A GyroSetből már van elérhető 

prototípus, a Smartmobil 2014 konferencián tett bejelentés szerint a cég most jelentős 

befektetést kapott. 

Bővebben 

 

http://ado.hu/rovatok/szamvitel/egyre-fontosabb-a-kutatas-fejlesztes-kontrollingja
http://profitline.hu/hircentrum/hir/308931/Atadtak-a-2013.-evi-Magyar-Innovacio-Nagydij-elismereseket
http://mno.hu/gazdasag/felavattak-a-kozep-europaban-egyedulallo-magyar-ceg-uj-uzemet-1218815
http://www.innoteka.hu/cikk/szabadsag_gondolkodas_es_minden%C2%ADnapos_kihivasok.905.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/igy_juthat_ingyenmilliokhoz_fontos_valtozasok_jonnek.579293.html
http://hvg.hu/tudomany/20140403_75_millio_emberen_segithet_egy_magyar_tal#rss


 
Már létezik magyar fejlesztésű ledes világítási rendszer 

Euroastra.hu, 2014. április 7. 

Új közvilágítási célokat szolgáló led alapú, komplex világítási rendszer fejlesztését támogatja 

közel 1 milliárd forinttal a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA), az MTI március 

végi közleménye szerint. A GE Hungary vezetésével a program a tervek szerint 2016. március 

31-én zárul, a vállalat a projekt megvalósítása során magyar egyetemekkel, kutatóintézetekkel 

és innovatív kisvállalkozásokkal működik majd együtt. 

Bővebben 

 

Magyar innováció kelti életre az Excel-táblákat 

Mmonline, 2014. április 9. 

Még a legnagyobb cégek is Excel táblázatokban tárolják üzleti adataik jelentős részét, mivel a 

vállalatirányítási rendszereknek a folyamatos üzleti igényekhez történő testre szabása 

túlságosan erőforrás-igényes feladat. Egy magyar fejlesztésű szoftver azonban képes arra, hogy 

a táblázatokból kevesebb, mint egy perc alatt könnyen használható webes üzleti alkalmazásokat 

készítsen. 

Bővebben 

 

Világsiker kapujában a magyar találmány 

Hvg.hu, 2014. április 10. 

A Minibrake egy zseniális eszköz, amit teljes egészében egy fiatal magyar csapat fejlesztett ki. 

Most a gyártáshoz gyűjtenek pénzt. 

Bővebben 

 

Hipavilon: egyre hangsúlyosabb a szellemi tulajdon kezelésének igénye 

Hirado.hu, 2014. április 13. 

A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon ügynökség szakértői tanácsadást nyújt a hazai és uniós 

innovációs források felhasználása során, ugyanis a pályázatokban a szellemi tulajdon tudatos 

kezelésének igénye egyre hangsúlyosabban jelenik meg - mondta Botos Viktor, az ügynökség 

ügyvezető igazgatója az MTI-nek. 

Bővebben 

 

Új magyar innovációs siker! - Bemutatták a hazai elektromos buszt, a MODULO-t 

Alternativenergia.hu, 2014. április 16. 

Az evopro bemutatta a MODULO buszcsalád elektromos hajtású prototípusát, a MODULO 

Medio Electric-et, amely a mérnökiroda zéró emissziós városi tömegközlekedési 

koncepciójának legújabb mérföldkövét képezi. A 8 méter hosszú, 65 fős befogadóképességű 

prototípust a Várban tartott ünnepélyes avatón csodálhatták meg a résztvevők. 

Bővebben 

 

Szupertitkosítást tud egy magyar app 

Index, 2014. április 16. 

A magyar cégek közül a Zybex elsőként szerzett a titkosító eljárására olyan szigorú minősítést, 

hogy az alkalmazásukat akár az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) munkatársai is 

használhatnák. A Zybex egy telefonbeszélgetéseket és sms-eket titkosító szoftverre kapta meg 

az amerikai Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST) üzenetek FIPS 140-2 szintű 

plecsnijét. 

Bővebben 

 

 

http://euroastra.hu/node/79130
http://www.mmonline.hu/cikk/eletre_kelti_az_exceltablakat_a_magyar_innovacio
http://hvg.hu/enesacegem/20140410_Vilagsiker_kapujaban_a_magyar_talalmany
http://www.hirado.hu/2014/04/13/hipavilon-egyre-hangsulyosabb-a-szellemi-tulajdon-kezelesenek-igenye/?source=hirkereso
http://www.alternativenergia.hu/uj-magyar-innovacios-siker-bemutattak-a-hazai-elektromos-buszt-a-modulo-t/67293
http://index.hu/tech/cellanaplo/2014/04/16/szupertitkositast_tud_egy_magyar_app/


 
Magyar döntősök a NASA és a Google közös versenyén 

Napi Gazdaság Online; 2014. április 18. 

Három magyar ötlet is döntőbe jutott a NASA és Google által alapított amerikai egyetem, a 

Singularity University nemzetközi innovációs versenyén. A Global Impact Competition 

döntőjén eldől, kik nyerik meg a 60 ezer dollár összértékű díjat. Az esemény házigazdája a 

Design Terminál. 

Bővebben 

 

Fiatalodó kutatóhálózat – elnöki döntés 94 új, fiatal kutatói álláshelyről 

Magyar Tudományos Akadémia, 2014. április 18. 

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az Akadémiai Kutatóhelyek 

Tanácsának (AKT) javaslatával megegyezően 94 új, 2014. szeptember 15-től betölthető fiatal 

kutatói álláshely odaítéléséről döntött a kutatóhelyek részére. 

Bővebben 

 

39 ország 326 csapata, köztük 34 magyar csapat verseng a Telekom idei innovációs 

pályázatán 

Telekom.hu, 2014. április 18. 

Négy kontinens csapatai szállnak versenybe a nemzetközi ötletversenyen, a legtöbben 

Németországból, Macedóniából és Magyarországról pályáztak. A legtöbb ötlet a „Felhő alapú 

szolgáltatások” és „Média és kommunikáció a jövőben” kategóriában érkezett. A magyar 

elődöntő május 28-án lesz, helyszíne a Kitchen Budapest. 

Bővebben 

 

Új fókusz a közbeszerzésekben: az innováció 

Világgazdaság Online, 2014. április 22. 

A fenntartható gazdasági növekedés került az Európai Bizottság március végén kihirdetett 

közbeszerzési reformcsomagjának a fókuszába. A stratégiai célkitűzés az, hogy 2020-ra a K+F 

beruházások az uniós GDP 3 százalékra emelkedjenek, elsősorban a magánszektor 

kutatásfejlesztési beruházásai feltételek javításával. Ennek érdekében két éven belül egy új 

eljárásformát, az „innovációs partnerséget” is be kell építeni a magyar közbeszerzési törvénybe. 

Bővebben 

 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Magyar Formatervezési Díj 

A Magyar Formatervezési Díj pályázat célja a magyar formatervezés teljesítményének 

bemutatása és népszerűsítése, a hazai formatervezés kiemelkedő alkotóinak elismerése, 

valamint a magyarországi termékek nemzetközi versenyképességének javítása a formatervezés 

eszközeivel. A nyilvános pályázatot a Nemzetgazdasági Miniszter a Magyar Formatervezési 

Tanács közreműködésével hirdeti meg. 

A Magyar Formatervezési Díj pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 5. 

Pályázati felhívás 

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. 

http://www.napigazdasag.hu/cikk/10522/
http://mta.hu/mta_hirei/fiatalodo-kutatohalozat-134001
http://www.telekom.hu/rolunk/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2014/aprilis_18
http://www.vg.hu/gazdasag/uj-fokusz-a-kozbeszerzesekben-az-innovacio-425921
http://www.sztnh.gov.hu/testuletek/mft/hirek/mfd_felhiv_WEB_final_vegl2014.pdf
http://www.mst.org.hu/


 
Az új szabályok 2014-től érvényesek, a 2013-ban beadott pályázatok esetén a régi szabályok 

az irányadók. 

Bővebben 

 

L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj: a Nőkért és a Tudományért – Pályázati felhívás 

2014 

A L’ORÉAL Magyarország és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága - a Szociális Innováció 

Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért - útján, a Magyar Tudományos Akadémia 

védnökségével – idén már tizenkettedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a 

nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2014. 

évre 

Bővebben 

 

Megjelent a Dél-alföldi megyei jogú városok funkcióbővítő típusú városrehabilitációs 

témájú kiemelt projekt felhívása 

Széchenyi 2020, 2014. április 14. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú 

kiemelt projektjavaslatai” című, DAOP-5.1.2/C-14-k2 kódszámú kiemelt projekt felhívás, 

melyre a 1209/2014. (IV. 1.) Korm. határozatban nevesített projektötletek kidolgozott 

projektjavaslatai kerülhetnek benyújtásra. 

Bővebben 

 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) pályázatainak átvétele a MAG-Magyar 

Gazdaságfejlesztési központ Zrt-től 

Széchenyi 2020, 2014. április 14. 

A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő 

átvételéről szóló 96/2014 (III.25.) Kormányrendelet 1. § alapján 2014. április 15-től a MAG 

Zrt. által ellátott közreműködői feladatokat költségvetési szervek veszik át. 

Bővebben 

 

Új felhívás a Széchenyi Tőkebefektetési Alaphoz kapcsolódóan 
Széchenyi 2020, 2014. április 23. 

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

Tőkebefektetési Alappal 7” című dokumentum. 

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. 

A verseny három fordulós: 

1. Június 15-ig kell a résztvevőknek regisztrálni a www.intelchallenge.eu oldalon, illetve oda 

el kell küldeniük projektjük leírását. Ezután a nemzetközi szakértőkből álló zsűri kiválasztja a 

legjobb 24 európai csapatot. 

2. A második forduló június 15-én kezdődik és szeptember végéig tart, amely során a csapatok 

tréningeken vehetnek részt, hogy felkészüljenek a háromnapos döntőre. Az elődöntőn 

http://visegradfund.org/
http://www.unesco.hu/palyazatok-osztondijak/loreal-unesco-magyar-140416
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_del_alfoldi_megyei_jogu_varosok_funkciobovito_tipusu_varosrehabilitacios_temaju_kiemelt_projekt_felhivasa1
http://palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi_operativ_program_gop_palyazatainak_atvetele_a_mag_magyar_gazdasagfejlesztesi_kozpont_zrt_tol
http://palyazat.gov.hu/uj_felhivas_a_szechenyi_tokebefektetesi_alaphoz_kapcsolodoan_1
http://www.intelchallenge.eu/


 
bemutatják a zsűri előtt a projektjeiket, majd a zsűri kiválasztja azt az öt csapatot, melyek 

képviseltethetik magukat a döntőben. 

3. A harmadik fordulóra októberben kerül sor a Szilícium-völgyben, ahol a csapatok egy egész 

héten keresztül különböző üléseken vesznek részt, és támogatást kapnak nemzetközi üzleti 

szakemberektől. Végül a döntőben a továbbjutottak előadják projektjeiket a zsűri és a világ 

összes tájáról érkezett versenytársak előtt. 

Nevezni lehet innovatív termékekkel, intelligens technológiákkal, interaktív webes és mobil 

alkalmazásokkal, a biotechnológia, a nanotechnológia, a fenntartható energia, az egészségügy 

és orvosi eszközök, informatika és kommunikációs technika területéről, valamint az emberek 

és a társadalom témában. 

Jelentkezési határidő: 2014. június 15-e. 
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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 

 

Startup Tavasz 2014 

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH), a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a 

BudapestHub munkacsoport, valamint számos hazai szakmai szervezet és nemzetközi partner 

összefogásával 2014 tavaszán útjára indul a Startup Tavasz rendezvénysorozat, melynek 

szervezői kettős célt fogalmaztak meg. Fő célként szeretnének hozzájárulni ahhoz a 

folyamathoz, amelynek eredményeképpen Budapest felkerül a világ startup térképére, mint a 

közép-európai régió startup központja. 

Másik fontos céluk, hogy erősítsék a hazai startup ökoszisztémában tevékenykedők 

együttműködését és régióbeli kapcsolatrendszerét.A rendezvénysorozatnak mely 2014 

áprilisától 2014. május végéig tart az alábbi állomásai lesznek: 

2014.03.24. – Első Közép-Kelet Európai Női Startup Verseny 

2014.04.02. – Közép-európai Startup Verseny* 

2014.04.03. – Smartmobil // SM 2014 Konferencia 

2014.04.11. – OuiShare Előadások, Mentorálás és Startup Verseny 

2014.04.29. – Te is lehetsz startup! Az innovációs képesség és a gyors növekedés új receptje // 

Budapest, BKIK Székház (Krisztina körút 99.) 
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Környezettudatosság 

 

A legjobb Greennováció: Ökofalu Zalaszentmárton! 

Élelmiszeronline, 2014. március 26. 

A harmadik Greennovációs Nagydíjra már több iparágból lehetett nevezni, így rekordszámú 

pályázat futott be. A döntőben mindenki győztesnek érezhette magát, a zalaszentmártoniak picit 

jobban. A „kategórián kívüli” innováció minden pályázót maga mögé utasított. 
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