
 
 

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. Országos innovációs hírek 

IV. Országos pályázati információk 

V. Külföldi pályázati felhívások 

VI. Felhívások 

 

I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI 

 

„B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe” Üzleti Terv és Üzleti 

Koncepció író verseny (második kiírás) 

Maróti Péter, a DA-RIÜ KhE. igazgatója köszöntőjével üdvözölte a díjátadón megjelent 

résztvevőket és díjazottakat. A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú 

Egyesület a „B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe” projekt 

keretében második alkalommal hirdetett Üzleti Koncepció Író és Üzleti Terv Író versenyt, 

amelynek második kiírásának díjazottai értékes tárgynyereményeket vehettek át a Kecskeméti 

Főiskolán megrendezett díjátadón. 

Bővebben 

 

 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

A tudományos park hagymája: milyen szerepet kaphatnak a szegedi cégek az ELI-ben? 

SzegedMa, 2014. június 27. 

Akár egy hagyma rétegei, úgy áll össze az ELI szegedi lézerfizikai kutatóközpontot körülölelő 

mintegy hetven hektáros science park. Hol lesz a helye mindebben a Csongrád megyei kis- és 

középvállalkozásoknak? Hogyan pörgeti meg a helyi gazdasági életet a 2015 végére tervezett 

központ? 

Bővebben 

 

A Szegedi Tudományegyetem is beszáll a lézerprojektbe 

Index, 2014. július 7. 

Együttműködési megállapodást kötött ma délelőtt a szegedi lézeres kutatóközpontot 

megvalósító ELIHU Nonprofit Kft. és a Szegedi Tudományegyetem. 

A kutatóközpont és az egyetem munkatársai a jövőben segítséget nyújtanak egymásnak a 

tudományos kutatásokban, a képzések és képzési programok megszervezésében, valamint 

részt vesznek az egymás intézeteiben folyó képzéseken. 

Bővebben 

 

A Pécsi Tudományegyetem hozzájárulása az ELI-ALPS megvalósításához 

Innotéka, 2014. július 

A hazai lézeres műhelyek közül a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének kutatói is 

hozzájárulnak az ELI megvalósításához. 

Bővebben 

../../Palyazatok/Erasmus/Osszefoglalo.a.dijatadorol.pdf
http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/06/takaritok-es-beszallitok-lehetnek-a-szegedi-cegek-az-eli-ben.html
http://index.hu/tudomany/2014/07/07/a_szegedi_tudomanyegyetem_is_beszall_a_lezerprojektbe/
http://www.innoteka.hu/cikk/a_pecsi_tudomanyegyetem_hozzajarulasa_az_eli_alps_megvalositasahoz.976.html


 
 

Hazai felkészülés az ELI-vel kapcsolatos képzési és K+F feladatokra 

Innotéka, 2014. július 

A hazai szinten példa nélküli, világviszonylatban is ritka K+F nagyberuházás, az ELI-ALPS 

kutatóintézet létrejötte miatt indokolt egy olyan konzorcium életrehívása, mely összefogja a 

hazai lézeres kutatásokban és fejlesztésekben részt vevő szervezeteket, valamint a lézeres 

ágazat speciális igényeinek megfelelő képzéseket nyújtó felsőoktatási intézményeket. 

Bővebben 

 

 

III. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

A tüdőrák korai felismerésére indított nagyszabású projektet a BioDiagnostica Kft. 

Innovációs Hírportál, 2014. június 23. 

Nagyszabású kutatás-fejlesztési projektet indított a BioDiagnostica Kft., a cél a tüdőrák korai 

felismerését célozza. 

Bővebben 

 

Az európai élmezőnyben a magyar vállalkozások a Horizon 2020 kkv-pályázaton 

Figyelő Online, 2014. június 25. 

A 35 uniós és a keretprogramhoz társult országból a hatodik legtöbb, 166 projektjavaslatot 

nyújtották be Brüsszelbe - mondta a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke. 

Bővebben 

 

Nagy lehetőség egy magyar startupnak 

MNO, 2014. június 25. 

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. 

Bővebben 

 

Olcsóbbá teszi az életünket az új magyar találmány 

MNO, 2014. június 28. 

Soha senkitől nem kaptak támogatást, az általuk gyártott, környezetbarát szigetelő anyag 

innovációja a teljes egészében független, családi vállalkozás keretein belül, a saját bevételből 

finanszírozva készült – így foglalható össze a most Innovációs díjat kapott hodászi Lad-Bau 

Kft. nyolcéves története. 

Bővebben 

 

Innováció az élelmiszeriparban 

Élelmiszer Online, 2014. június 30. 

Véget ért az élelmiszeripari innovációt támogató nemzetközi CAPINFOOD projekt keretében 

megvalósult magyarországi promóciós kampány. A zárórendezvényre 2014. június 26-án a 

Chefparade Főzőiskolában került sor, ahol a projekt hazai vezetőpartnere a Bay Zoltán 

Nonprofit Kft. és szakmai motorja a Campden BRI Nonprofit Kft. vezetői számoltak be a 

projektben elért eredményekről, illetve azok hosszútávú hatásairól. 

Bővebben 

 

 

http://www.innoteka.hu/cikk/hazai_felkeszules_az_eli_vel_kapcsolatos_kepzesi_es_k_f_feladatokra.974.html
http://www.innoportal.hu/a-tudorak-korai-felismeresere-inditott-nagyszabasu-projektet-a-biodiagnostica-kft
http://figyelo.hu/cikkek/405861-az-europai-elmezonyben-a-magyar-vallalkozasok-a-horizon-2020-kkv-palyazaton
http://mno.hu/grund/nagy-lehetoseg-egy-magyar-startupnak-1234000
http://mno.hu/penzesjog/a-csaladi-vallalkozas-amely-nem-kert-a-tamogatasokbol-1234419
http://www.elelmiszer.hu/cikk/innovacio_az_elelmiszeriparban


 
Rodoszi kavicsoktól a Gömböcig 

Innotéka, 2014. július 

A Gömböc mára a legismertebb magyar találmányok sorába lépett: a legrangosabb 

tudományos folyóiratok számoltak be róla, a New York Times pedig a világ legérdekesebb 

találmányai közé sorolta. Kiállították Oxfordban, Cambridge-ben, a párizsi Poincaré 

Intézetben, Göttingenben. 2010-ben a Gömböc volt a sanghaji világkiállítás magyar 

pavilonjának központi eleme. Hogyan viseli a találmánnyal járó világhírt? – kérdeztük a 

különleges forma egyik „atyját”, Domokos Gábor professzort, akit előző nyilatkozónk, az 

Ausztráliában élő Vajta Gábor ajánlott figyelmünkbe. 

Bővebben 

 

Száznyolcvannyolcan nyerték el idén a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat 

Magyar Tudományos Akadémia, 2014. július 2. 

A PhD-fokozat megszerzése utáni, kiemelkedően fontos kutatói életszakaszban támogatja a 

tudományos pálya iránt elkötelezetteket a Magyar Tudományos Akadémia által majd két 

évtizede alapított Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. A jelentős eredményeket elért, 45 évesnél 

fiatalabb kutatók közül idén 188-an pályáztak eredményesen a támogatásra. Az ösztöndíj 

odaítélését tanúsító oklevelet szerdán, a "Bolyai-napon" vehették át az Akadémia elnökétől az 

MTA Dísztermében. 

Bővebben 

 

Innovatívabbá tennék az állami intézményeket 

Napi Gazdaság Online, 2014. július 3. 

A hazai kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit hasznosítanák az állam intézményeiben. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) 

együttműködési megállapodást írt alá a hazai kutatás-, fejlesztés és innováció eredményeinek 

az állami intézményrendszerben történő hasznosítása érdekében. 

Bővebben 

 

Cséfalvay Zoltán: felpörgő magyar k+f költések 

Figyelő Online, 2014. július 7. 

Tavaly a magyar GDP 1,44 százalékát fordították kutatás-fejlesztésre, ami 2012-höz képest 

15,5 százalékos növekedés. Összegszerűen ez több mint 420 milliárd forintot jelent - derül ki 

a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett előzetes adataiból. 

Bővebben 

 

Horizont 2020 – Pályázható az első egymilliárd euró 

Piac&Profit, 2014. július 9. 

Az EU, a magánszféra és a tagállamok közötti kutatási partnerségek ma tették közzé első 

pályázati és partnerségi felhívásaikat az EU 80 milliárd eurós kutatási és innovációs 

programja, a Horizont 2020 keretében. 

Bővebben 

 

Változások az arculati előírásokban és a kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségeiben 

Széchenyi 2020, 2014. július 11. 

2014. július 11-től „Széchenyi 2020” néven új arculatot kapnak az európai uniós támogatásból 

megvalósuló programok. Ezzel egyidejűleg a projektekre vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettségek is módosulnak. 

Bővebben 

http://www.innoteka.hu/cikk/rodoszi_kavicsoktol_a_gombocig.967.html
http://mta.hu/mta_hirei/szaznyolcvannyolcan-nyertek-el-iden-a-bolyai-janos-kutatasi-osztondijat-134646
http://www.napigazdasag.hu/cikk/16754/
http://figyelo.hu/cikkek/406499-csefalvay-zoltan--felporgo-magyar-k-f-koltesek
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/kkv-palyazatok/horizont-2020-palyazhato-az-elso-egymilliard-euro/
http://palyazat.gov.hu/content/11815


 
 

Innováció, startup, kreativitás 

Munkajog.hu, 2014. július 14. 

Magyarország jelenleg az EU országok között innovációs sorrendben a középmezőny végénél 

helyezkedik el. Ennek javítására rövid és hosszú távú megoldások lehetnek, mint például a 

szellemi tulajdonszerzés lehetőségeinek javítása, vagy a K+F kiadások közteher 

kedvezményeinek növelése. A szellemi tulajdon növelésének kiváló példái a start up cégek. 

Cikkünkben dr Greiner István, a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese 

tájékoztat a hazai innováció jelenlegi helyzetéről, valamint a Be novative, Pictoverb és 

Tresorit startup cégek számolnak be arról, hogy honnan jött az ötletük, milyen problémákkal 

találkoztak a megvalósítás során és hol tartanak ma. 

Bővebben 

 

Egy megvalósult ötlet: Vocalio, a regionális információforrás 

Vocalio.hu, 2014. július 14. 

Állami támogatással 2014 júliusára végre megvalósult egy jövőbe mutató ötlet, a Vocalio 

mobil alkalmazás, mely célja, hogy alapvetően radiós, szórakoztató alkalmazásként autóst és 

gyalogost, utazót és helyi lakost egyaránt ellásson a lehető legtöbb, a környezetünkre 

vonatkozó hasznos információval, legyen szó akár a közelben lévő akciókról vagy 

útinformációkról. A project az Új Széchenyi Terv támogatásával a DAOP-1.3.1-12-2012 „A 

régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával” című 

konstrukció keretein belül jöhetett létre. 

Bővebben 

 

Hamarabb jönnek az új pályázatok 

Napi Gazdaság, 2014. július 15. 

A vártnál korábban, október helyett nyár végén, ősz legelején kiírhatunk új pályázatokat, ez 

első lépésben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Programot érintheti – mondta a Napi 

Gazdaságnak Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források 

felhasználásáért felelős államtitkára. 

Bővebben 

 

 

IV. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Új felhívások a Széchenyi Tőkebefektetési Alaphoz kapcsolódóan 
Széchenyi 2020, 2014. június 23. 

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

Tőkebefektetési Alappal 9”, „Felhívás egyedi társbefektetésre a Széchenyi Tőkebefektetési 

Alappal 10”, „Felhívás egyedi társbefektetésre a Széchenyi Tőkebefektetési Alappal 11”, 

„Felhívás egyedi társbefektetésre a Széchenyi Tőkebefektetési Alappal 12”, „Felhívás egyedi 

társbefektetésre a Széchenyi Tőkebefektetési Alappal 13”, „Felhívás egyedi társbefektetésre a 

Széchenyi Tőkebefektetési Alappal 14” és „Felhívás egyedi társbefektetésre a Széchenyi 

Tőkebefektetési Alappal 15”című dokumentumok. 

Bővebben 

 

Mentorprogram indul a kreatívipari vállalkozásoknak 

Design Terminal, 2014. július 1. 

A Design Terminál mentorprogramot indít kreatívipari vállalkozások számára. A program 

célja, hogy a magyar kreatívipar képviselői szabadalmi jogi, üzletfejlesztési és márkaépítési 

http://www.munkajog.hu/rovatok/munkahely/innovacio-startup-kreativitas
http://www.vocalio.hu/index.php/uj-szechenyi-terv
http://www.napigazdasag.hu/cikk/17640/
http://palyazat.gov.hu/uj_felhivasok_a_szechenyi_tokebefektetesi_alaphoz_kapcsolodoan_


 
területen is felkészülten lépjenek a nemzetközi piacra. A jelentkezések határideje 2014. 

augusztus 8. 

Bővebben 

 

SUSCO Expo kiállítói pályázat 

Enterprise Europe Network, 2014. július 2. 

Az Antall József Tudásközpont (AJTK) szervezésében 2014. október 2-3-án megvalósuló 

SUSCO 2014 Budapest fenntartható fejlődéssel foglalkozó konferencia keretében kerül 

megrendezésre a civil, üzleti és tudományos szférát is felvonultató SUSCO Expo, amelyen 

bemutatkozási lehetőséget biztosítunk innovatív, a környezetvédelmet kiemelten fontosnak 

tartó startupoknak, vállalatoknak, NGO-knak és kutatóknak. 

Bővebben 

 

EY Az év üzletembere program 

EY.com 

Tizenegyedik alakalommal rendezik meg az EY Az év üzletembere programot 

Magyarországon, idén szeptember végéig jelölhetőek sikeres magyar vállalkozók a díjra. Az 

ünnepélyes díjátadót az év végén rendezik meg Budapesten. A magyarországi program 

győztese pedig részt vesz a verseny nemzetközi döntőjén Monte-Carlóban. 

Bővebben 

 

 

V. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Éghajlat-politika: 44 millió euró új projektekre 

Europa.eu, 2014. június 18. 

Az Európai Bizottság közzétette az első pályázati felhívásokat annak az új finanszírozási 

programnak a keretében, mely éghajlat-politikai projektek támogatására irányul. A LIFE 

program „Éghajlat-politika” elnevezésű alprogramja 44,26 millió eurót biztosít 2014-ben arra 

a célra, hogy a szakemberek Európa-szerte innovatív megoldásokat dolgozzanak ki és 

léptessenek életbe az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások kezelésére. 

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. 

8. szám 2014. június 24. 

 

Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. szeptember 23-án középfokú iparjogvédelmi 

tanfolyamot indít. 

A képzés 60 tanórás. 

http://www.designterminal.hu/hu/hir/mentorprogram-indul-kreativipari-vallalkozasoknak
http://www.enterpriseeurope.hu/Content.aspx?ContentID=0e52e58512cf49feab4eadf797c8d82d
http://www.ey.com/HU/hu/About-us/Entrepreneur-Of-The-Year
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-691_hu.htm
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://www.sztnh.gov.hu/ShowNewsLetter.html?hirlevel_id=122&hirlevelcim_id=1364


 
Az előadások időpontjai: szeptember 23., 30., október 7., 14., 28., november 4., 11., 18., 25. 

10 – 16 óra között. 

A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgára december 2-án kerül sor. 

Helyszín: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 

Bővebben 

 

A dinamótól Harry Potterig 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala általános és középiskolában dolgozó pedagógusok 

részére óravázlatíró pályázatot hirdetett „A dinamótól Harry Potterig" címmel. 

Örömmel adunk hírt arról, hogy a versenyen díjazott, valamint a legjobbak közé sorolt 

óravázlatok most elérhetőek az SZTNH honlapján az alábbi linken: 

http://sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas/oravazlatok/ 

Az anyagok szabadon, minden további engedély nélkül − a forrás megjelölésével − 

felhasználhatóak vagy módosíthatóak. 

 

 

Környezettudatosság 

 

Közel nulla energiaigényű épületek 

Zöldtech, 2014. július 18. 

Egy BM rendelet értelmében (20/2014. III. 7.) szigorodnak az épületenergetikai határértékek, 

ezáltal felértékelődik az integrált tervezés valamint, a környezeti és gazdasági szempontból is 

kiemelkedő teljesítményű épületek. 

Bővebben 

 

kozepfok_2014_osz.pdf
http://sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas/oravazlatok/
http://zoldtech.hu/cikkek/20140718-kis-energiaigenyu-epuletek

