
 
 

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 

 

Véget ért a B-Innovative előadássorozat 4. szemesztere 

Az előző szemeszterekhez hasonlóan a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 4 

szemeszterből álló képzési sorozatának záró szemeszterét is a Kecskeméti Főiskolával 

együttműködve rendezte, az eddigiekhez hasonlóan ismét 8 db színvonalas előadáson vehettek 

részt az érdeklődők. Az előadássorozatra több mint 50 résztvevő regisztrált előzetesen. Az 

előadások a helyi főiskola oktatóinak és a helyi üzleti élet szereplőinek tolmácsolásában 

zajlottak le. Az előadók az elméleti keretek tisztázásán túl számos személyes gyakorlati 

tapasztalatot és példát osztottak meg a résztvevőkkel. Az előadássorozat kapcsán Üzleti terv és 

Üzleti Koncepció író verseny is meghirdetésre került., melyre számos pályázat érkezett, a 

beérkezett pályázatok értékelése jelenleg is zajlik, hamarosan az eredményhirdetés pontos 

időpontja és helyszíne is meghatározásra kerül, amelyről a Dél-Alföldi Regionális Innovációs 

Ügynökség hírleveleiben is beszámolunk. 

 

 
 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Az innováció a térség fejlődésének kulcsa 

SZEGEDma, 2014. május 30. 

Milyen lehetőségek rejlenek a régióban, hogyan lehet az innovációban élen járó Szegedi 

Tudományegyetem és a gazdasági szereplők munkájának összehangolása? Az intelligens 

szakosodás témakörében tartottak szakmai fórumot Szegeden. 

Bővebben 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/05/az-innovacio-a-terseg-fejlodesenek-kulcsa-fotok.html


 
 

Régiónk jövőjének kulcsa az innováció és a Tisza  

SZEGEDma.hu, 2014. június 7. 

Térségünk fejlődésének egyik kulcs az innováció – hangzott el a VII. Nemzetközi Építésügyi 

Konferencián, ahol Szeged városfejlesztési stratégiájához készített négy akciótervet is 

ismertették. 

Bővebben 

 

 

 

III. RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

Sikeres piacra lépés Franciaországban 

 Időpont: 2014. június 25. (szerda, 14:00) 

 Helyszín: Hotel President Budapest szálloda, 1054 Budapest, Hold u. 3-5., Lobby terem  

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Franciaországi Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamarával (FRAMAK) együttműködve „Sikeres piacra lépés Franciaországban” című 

szemináriumot szervez. 

Bővebben 

 

 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Tájékoztatás az Új Széchenyi Terv arculati elemeinek használatáról 

Széchenyi 2020, 2014. május 20. 

Az Új Széchenyi Terv kötelező arculati elemeinek használatára vonatkozóan 2014. május 20-

tól a következő előírás az irányadó: 

A kedvezményezettek – az Új Széchenyi Terv logó mellett – a “Magyarország megújul” 

szlogent, az Európai Unió zászlóját, valamint az európai uniós támogatás tényére utaló kötelező 

mondatot kötelesek megjeleníteni a tájékoztatás és nyilvánosság, valamint a marketing 

tevékenység keretében készülő eszközeiken. Ennek értelmében az NFÜ és annak 

elérhetőségeinek feltüntetése már nem kötelező. 

Jelen közlemény megjelenése előtt gyártott eszközök cseréje nem elvárás. 

A 2014-2020-as programozási időszakra hatályos Széchenyi 2020 arculati kézikönyv várhatóan 

az Európai Bizottság tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó végrehajtási rendeletének 

elfogadását követően jelenik meg. 

A projektet finanszírozó alap függvényében az alábbi logók használhatóak. 

Bővebben 

 

HIPA: először az új szabályok szerint 

Adó Online, 2014. május 21. 

A vállalkozások éves adóbevallási és -fizetési kötelezettségeiket május 31-éig teljesítik. Ekkor 

kell bevallani és fizetni a társasági adót, a helyi iparűzési adót, az innovációs járulékot és 

például a kevesek által ismert élelmiszerlánc-felügyeleti díjat. Cikkünkben a helyi iparűzési adó 

bevallással kapcsolatos nehézségekkel foglalkozunk. 

Bővebben 

 

 

 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/06/regionk-jovojenek-kulcsa-az-innovacio-es-a-tisza-fotok.html
http://www.bmkik.hu/index.php?id=1741
http://palyazat.gov.hu/tajekoztatas_az_uj_szechenyi_terv_arculati_elemeinek_hasznalatarol
http://ado.hu/rovatok/ado/hipa-eloszor-az-uj-szabalyok-szerint


 
Együttműködik a Szent István Egyetem és az ÉMI Nonprofit Kft. 

Épülettár Hírportál, 2014. május 21. 

Kutatási, oktatási és innovációs együttműködési megállapodást írt alá Szentendrén az ÉMI 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. és a Szent István Egyetem (SZIE) 

szerdán. 

Bővebben 

 

Együttműködik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pannon Egyetem 

OrientPress Hírügynökség, 2014. május 23. 

Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására került sor a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala (SZTNH) és a Pannon Egyetem között május 22-én Veszprémben. A megállapodás a 

szellemi vagyongazdálkodást, innovációmenedzsmentet és a kulturális magatartást erősíti, 

anyanyelven, gyorsítottan és költséghatékonyan juthatnak világszintű szabadalmi ismeretekhez 

a partnerek. 

Bővebben 

 

Kinek is kell innovációs járulékot fizetni? 

Adó Online, 2014. május 27. 

Az innovációs járulékkal kapcsolatosan a belföldi székhelyű gazdasági társaságok számára az 

egyik legnagyobb kihívást annak megítélése jelenti, hogy egyáltalán kötelezettek-e a járulék 

fizetésére. A döntés sürgető – a határidő a hónap vége –, meghozatalában segít az Adó szaklap 

cikke. 

Bővebben 

 

Új labort nyitottak a pécsi egyetemen 

Pécsi Napilap, 2014. május 27. 

A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy a kutatások eredményei minél nagyobb mértékben 

valódi innovációkká váljanak: a társadalom, a gazdaság számára hasznos termékekké, 

szolgáltatásokká. 

Bővebben 

 

A NIH és a KDB bank együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá 

OrientPress Hírügynökség, 2014. május 27. 

A magyar innovatív technológiát képviselő cégek és a koreai befektetők együttműködésének 

elősegítéséről írtak alá szándéknyilatkozatot a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és a KDB 

Bank Európa Zrt. képviselői 2014. május 27-én, kedden Budapesten. 

Bővebben 

 

Háromdimenziós technológiai innovációs fejlesztések Debrecenből 

ProfitLine.hu, 2014. május 28. 

Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programja keretében támogatott, közel 1,5 

milliárd forintos összköltségű SziMe3D projekt eredményeit ismertették a fejlesztésben 

résztvevő szakemberek a tegnapi zárórendezvényükön. A debreceni Szilícium Mező Regionális 

Informatikai Klaszterhez tartozó SziMe3D Kft. által végzett 3D-s technológiai innovációs 

fejlesztések eredményeként innovatív alkalmazásokat vezetnek be a turizmus, az oktatás és a 

sport területén. 

Bővebben 

 

 

 

http://epulettar.hu/cikk/egyuttmukodik-a-szent-istvan-egyetem-es-az-emi-nonprofit-kft
http://orientpress.hu/128642
http://ado.hu/rovatok/ado/kinek-is-kell-innovacios-jarulekot-fizetni
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Uj_labort_nyitottak_a_pecsi_egyetemen/166402/
http://orientpress.hu/128802
http://profitline.hu/hircentrum/hir/312397/Haromdimenzios-technologiai-innovacios-fejlesztesek-Debrecenbol


 
Döntőben egy magyar cég a neves startup versenyén 

Stop.hu, 2014. május 28. 

Bejutott a világ egyik legnagyobb startup versenyének idei döntőjébe az orvosi segédeszközt 

kifejlesztő Remotaid, elsőként a magyar cégek közül. 

Bővebben 

 

Könnyebb ügyintézés várható az USZT pályázatok körében! 

Kisalfold.hu, 2014. május 30. 

Az uniós forrásokat kezelő intézményrendszer az elmúlt években a hazai közigazgatásban elsők 

között vezetett be ügyfélbarát szolgáltatásokat. A pályázatkezelés, a projektvégrehajtás európai 

szinten is példaértékű elektronizálása nyomán a pályázók, kedvezményezettek munkáját - a 

pályáztatás több kulcsfontosságú szakaszában is - papírmentes, internetes ügyviteli folyamatok 

támogatják. 

Bővebben 

 

Kiosztották a Magyar Innovációs TechShow elismeréseit 

Figyelő Online, 2014. május 30. 

Az Év Fintech startupja a CryptTalk, az Év Sales és Marketing startupja a Neticle lett a hatodik 

Magyar Innovációs TechShow-n rendezett megmérettetésen. 

Bővebben 

 

Az élelmiszergazdaság prioritást élvez a költségvetésben 

Hír6.hu, 2014. május 31. 

Az innováció, a tudás átadása alapvető prioritást élvez a magyar élelmiszergazdaságban a 2014-

2020 közötti európai uniós költségvetési ciklusban – hangsúlyozta Feldman Zsolt 

agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár a tej világnapja alkalmából rendezett kaposvári 

tanácskozáson pénteken. 

Bővebben 

 

Ez az igazi házi joghurt! 

Blikk.hu, 2014. május 31. 

Tarolt a Széchenyi István Egyetem V. Innovációs és Találmányi Kiállításán az az új magyar 

találmány, amellyel bárki mesteri fokra fejlesztheti a joghurtkészítés tudományát akár a saját 

otthonában is. A teljesen bio, pofonegyszerűen elkészíthető, egészséges és nem utolsósorban 

elképesztően finom „házi" joghurt ötlete Vidákovics Attila fejéből pattant ki. 

Bővebben 

 

Ígéretes magyar ötletek 

BrandTrend, 2014. június 1. 

A Telekom innovációs versenyének hazai elődöntőjén a pálmát egy video-broadcasting 

applikáció vitte el, de négy különdíjat is kiosztottak. 

A Telekom idei nemzetközi innovációs versenyének a Kitchen Budapestben megrendezett 

hazai elődöntőjén a beérkezett 34 magyar pályázatból egy előszűrés után 7 csapat kapott 

lehetőséget a bemutatkozásra. A Telekom vezetőségéből álló zsűri olyannyira értékelte a 

pályázó csapatok kreativitását, hogy a nyertes mellett négy különdíjat is hirdetett. 

Bővebben 

 

 

 

 

http://www.stop.hu/gazdasag/dontoben-egy-magyar-ceg-a-neves-startup-versenyen/1242320/
http://www.kisalfold.hu/blog/kkv_palyazz/konnyebb_ugyintezes_varhato_az_uszt_palyazatok_koreben/140/4016/
http://figyelo.hu/cikkek/404625-kiosztottak-a-magyar-innovacios-techshow-elismereseit
http://hir6.hu/cikk/98024/az_elelmiszergazdasag_prioritast_elvez_a_koltsegvetesben
http://www.blikk.hu/blikk_eletmod/ez-az-igazi-hazi-joghurt-2255847
http://brandtrend.hu/2014/06/01/igeretes-magyar-otletek/


 
Várhatóan októberben hirdetik meg az új GINOP-pályázatokat 

Magyar Online, 2014. június 4. 

A kívánt mértékben halad előre a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) végrehajtása, 

az új Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében az új 

pályázatokat várhatóan októberben hirdetik meg – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

(NFM). 

Bővebben 

 

238 millióból újult meg a NIH informatikai eszközparkja, papírmentes ügymenetre is 

lehetőség lesz 

Napi Gazdaság Online, 2014. június 3. 

Papírmentes ügymenetre tért át a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) abból az EU-pályázaton 

elnyert 238 millió forintból, amelyet informatikai eszközparkjának teljes körű megújítására 

nyert el a cég. Az elektronikus dokumentumkezelés más államigazgatási intézmények számára 

is mintaként szolgálhat a jövőben – írja közleményében a hivatal. 

Bővebben 

 

Nyert a lebegő kisautó 

InfoRádió, 2014. június 10. 

Lebegő kisautó, tanulási segédeszköz és a szén nanocső kompozitok tudományos vizsgálata 

nyert a 23. Ifjúsági és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. 

Bővebben 

 

Fehérvári fiatalok tudományos sikere 

FMH Online, 2014. június 11. 

A Magyar Innovációs Szövetség 2013-14 évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs 

Tehetségkutató Versenyének díjait 10-én adta át a Design Terminálban Pálinkás József 

akadémikus és az EMMI nevében Sipos Imre helyettes államtitkár. 

Bővebben 

 

Innovációs csúcsdíjat nyert a Prezi 

Napi Gazdaság Online, 2014. június 11. 

Európa legrangosabb startup-díjának, a The Europas Awardsnak az egyik kategóriáját – a 

legjobb alapítóknak járót – nyerte el 2014. június 10-én, kedden este Londonban a Prezi magyar 

szoftverfejlesztő cég. 

Bővebben 

 

Magyar startupok New Yorkban 

BrandTrend, 2014. június 16. 

A Design Terminál és szervezőpartnerei hét ígéretes hazai vállalkozást juttatnak ki a brooklyni 

Northside Festival innovációs vásárra június 12-19. között. 

Bővebben 

 

Erősödő export és innováció a Széchenyi-cégeknél 

Figyelő Online, 2014. június 16. 

Nőtt az innovációs képesség és az exportpotenciál a kockázati tőkét fogadó SZTA 

vállalkozásoknál. 

Bővebben 

 

 

http://www.mon.hu/varhatoan-oktoberben-hirdetik-meg-az-uj-ginop-palyazatokat/2570494?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.napigazdasag.hu/cikk/14319/
http://inforadio.hu/hirek/tudomany/hir-643963
http://feol.hu/hirek/fehervari-fiatalok-tudomanyos-sikere-1627476
http://www.napigazdasag.hu/cikk/14840/
http://brandtrend.hu/2014/06/16/magyar-startupok-new-yorkban/
http://figyelo.hu/cikkek/405367-erosodo-export-es-innovacio-a-szechenyi-cegeknel


 
CW Akadémia - Üzleti innováció tanfolyam 

Computerworld, 2014. június 19. 

Az üzleti innováció a modern versenyképesség kulcsa, a termékek, szolgáltatások, folyamatok 

létrehozásának, megújításának, a piaci elvárásokhoz történő alkalmazkodás nélkülözhetetlen 

eszköze. 

Bővebben 

 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Pályázai kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére 

Magyar Innovációs Szövetség 

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából, 

magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által 

gesztorált és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ által támogatott közhasznú Manager 

Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú 

intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók 

menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni. 

Bővebben 

 

Megjelent a köznevelési reformok operatív megvalósítását támogató kiemelt projekt 

felhívás 

Széchenyi 2020, 2014. június 17. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-3.1.15-14 kódszámú „Köznevelési 

reformok operatív megvalósítása” című kiemelt projekt felhívás. 

Bővebben 

 

Új elektronikus szolgáltatások segítik a projektek gyorsabb, hatékonyabb megvalósítását 

Széchenyi 2020, 2014. június 4. 

Az uniós forrásokat kezelő intézményrendszer az elmúlt években a hazai közigazgatásban elsők 

között vezetett be ügyfélbarát szolgáltatásokat. A pályázatkezelés, a projektvégrehajtás európai 

szinten is példaértékű elektronizálása nyomán a pályázók, kedvezményezettek munkáját - a 

pályáztatás több kulcsfontosságú szakaszában is - papírmentes, internetes ügyviteli folyamatok 

támogatják. 

Bővebben 

 

Tájékoztatás az Új Széchenyi Terv arculati elemeinek használatáról 

Széchenyi 2020, 2014. május 20. 

Az Új Széchenyi Terv kötelező arculati elemeinek használatára vonatkozóan 2014. május 20-

tól a következő előírás az irányadó: 

Bővebben 

 

 

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Horizon 2020 

A Horizont 2020 keretprogram az Unió egységes kutatási keretprogramja a 2014-2020-as 

időszakra. Egy olyan hét éves pénzügyi keret, amely három kezdeményezést (FP7, CIP, EIT) 

foglal magában, és amelynek megvalósítására összesen 87 milliárd euró áll majd rendelkezésre. 

Bővebben 

http://computerworld.hu/computerworld/cw-akademia-uzleti-innovacio-tanfolyam.html
http://www.innovacio.hu/3e_hu_felhivas.php
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_koznevelesi_reformok_operativ_megvalositasat_tamogato_kiemelt_projekt_felhivas
http://palyazat.gov.hu/uj_elektronikus_szolgaltatasok_segitik_a_projektek_gyorsabb_hatekonyabb_megvalositasat
http://palyazat.gov.hu/tajekoztatas_az_uj_szechenyi_terv_arculati_elemeinek_hasznalatarol
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


 
 

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. 
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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 

 

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. 

7. szám 2014. május 29. 

 

EuroDesign – a design mérésének eredményei 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Zárókonferencia, 2014.06.26. Brüsszel 

Az EuroDesign projekt eredményeit összegző zárókonferenciára 2014. június 26-án 

Brüsszelben kerül sor, helyszíne a BOZAR. 

A konferencia 13:30-kor Bonifacio Garcia-Porras, a Vállalkozáspolitikai és Ipari 

Főigazgatóságának osztályvezetője köszöntőjével kezdődik, bemutatásra kerülnek a projekt 

eredményei, különös tekintettel a design gazdasági jelentőségére, a vállalatokat célzó 

felmérések kialakított alternatív formáira, a designtevékenységre vonatkozó adatok gyűjtési és 

elemzési lehetőségeire. Kerekasztalbeszélgetés és kiváló példát jelentő vállalatok bemutatása 

http://www.haesf.org/
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://www.sztnh.gov.hu/ShowNewsLetter.html?hirlevel_id=121&hirlevelcim_id=1364


 
gyakorlati példaként szolgál a projekt során alkalmazott megközelítés és a kidolgozott 

javaslatok alátámasztásaként. 
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Nemzetközi szereplésre készülhet egy magyar startup – Start Tel Aviv 2014 - 

Sajtóközlemény 

Nemzeti Innovációs Hivatal, 2014. június 6. 

Izrael Állam magyarországi Nagykövetsége, Tel-Aviv város Önkormányzata, a Nemzeti 

Innovációs Hivatal, valamint a Design Terminál szakmai összefogása eredményeként egy 

magyar startup alapító kijuthat a világ egyik legrangosabb nemzetközi szakmai 

programsorozatára, a Start Tel Aviv 2014-re. 

A szervezők magvető fázisban lévő webes mobilalkalmazást fejlesztő vagy IT biztonsági 

profilú hazai startupok jelentkezését várják 2014. június 30-ig. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal és a Design Terminál közös célul tűzték ki, hogy a hazai startup 

ökoszisztéma további fejlődése érdekében elősegítsék magyar csapatok rendszeres kijutását 

nemzetközi megmérettetésekre, egyben biztosítva számukra jó példák és gyakorlatok 

megismerését. Ennek érdekében Izrael Állam magyarországi Nagykövetségének 

kezdeményezésére, 2014-ben Magyarország is képviselteti magát a Start Tel Aviv 2014 startup 

versenyen és öt napos szakmai programsorozaton. A szervezők magvető fázisban lévő webes 

vagy mobilalkalmazást fejlesztő valamint IT biztonsági profilú hazai startupok pályázatait 

várják 2014. június 30-ig a Nemzeti Innovációs Hivatal weboldalán: 

http://www.nih.gov.hu/start-tel-aviv-2014 
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Start Tel Aviv 2014 – Call for participation 

 

Német acéltermék-gyártó cég kereskedelmi képviselőt keres 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2014. június 18. 

Az Energietechnik Essen GmbH acéltermékeinek értékesítésére kereskedelmi képviselőt keres 

Magyarország, illetve a szomszédos országok vonatkozásában. A későbbiekben akár helyi 

beruházás is számításba jöhet. 
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A Bosch Sicherheitssysteme GmbH magyar üzleti partnereket keres 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2014. június 18. 

A Bosch Sicherheitssysteme GmbH elektronikai berendezések installálásához (esetleg az 

eszközök beszerzéséhez is) magyar üzleti partnereket keres németországi projektek 

megvalósításához. 
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Környezettudatosság 

 

Csaknem 670 millió forintos támogatás borászati minőség-ellenőrzés fejlesztésére 

Biokalauz, 2014. június 12. 

A Data-Press Kft. vezette konzorcium borászati minőségellenőrzés fejlesztésére nyert el 

csaknem 670 millió forint támogatást a Kutatás és Technológiai Innovációs Alapból. A mintegy 

880 millió forint összköltségvetésű projekt keretében a közlemény szerint többek között 

biokémiai elemzéseket lehetővé tevő borvizsgálati eszközöket és szoftvereket szereznek be, 

elemzik a kiválasztott borokat, kiértékelik a szőlészeti mintákon végzett elemzéseket, valamint 

létrehoznak egy úgynevezett bor ujjlenyomat tudásbázist. 
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Hallgatók építik a jövő házait 

Metropol, 2014. június 18. 

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma 2002-ben hívta életre a Solar Decathlon 

Europe névre keresztelt innovációs versenyt, amelyen a világ különböző egyetemein tanuló 

diákok energiahatékony szolár házakat terveznek és építenek. 
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Siker volt az energia innovációs szuperfúrum 

Biokalauz, 2014. június 19. 

A zöldenergia újabb lehetőségeiről, cellulóz alapú bioetanolról, korszerűbb, hatékonyabb fűtési 

rendszerekről, algák hasznosításáról, a klímavédelemről, sőt még a sivatagosodás lassításáról 

és „tudományos alapú esőcsinálásról" is szó esett a június 11-12-én, Visegrádon megtartott 

Energia Innovációs Szuperfórumon, amelynek megrendezését a Nemzeti Innovációs Hivatal is 

támogatta. . A XXI. Energia Innovációs Szuperfórum kiemelt témái voltak idén is az 

áramellátás előtt álló kihívások és a „gázreneszánsz" is. 
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Spórolj a mosószerrel – légy tudatos háziasszony! 

Bella Cafe, 2014. június 19. 

Új generációs kompakt mosóporok jelentek meg a hazai boltok polcain. Az innovációnak 

számos előnye van mind a fogyasztók, mind pedig a környezet számára. A vásárlók nem csak 

kevesebb súlyt cipelhetnek haza bevásárlótáskájukban, de tárolóhelyet is spórolhatnak 

otthonaikban. A kompakt mosóport használók a korábbinál kevesebb mosószer adagolásával 

hozzájárulnak a környezet kíméléséhez. 
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