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I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI 

 

Dél-alföldi Innovációs Díj 2014. évi Pályázati kiírása 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának elnöksége 

együttműködve a régió három kereskedelmi és ipari kamarájával (Bács-Kiskun, Békés, 

Csongrád Megye Kereskedelmi és Iparkamarái) és a Dél-alföldi Regionális Innovációs 

Ügynökség Közhasznú Egyesülettel 2014. évben is pályázatot hirdet a Dél-alföldi Régióban a 

vállalkozások, valamint a feltalálók által a három megye területén létrejött szellemi alkotások 

elismerése és az innovációs tevékenység, illetve a technológiai transzfer támogatása érdekében.  

Pályázni lehet bármely (a) új, (b) saját feltalálói tevékenységen alapuló, (c) iparilag 

alkalmazható és (d) piacképes megoldást tartalmazó innovációs eredménnyel.  

A fent nevezett szervezetek képviselőiből álló szakmai kuratórium innovációs díjjal jutalmazza 

a három megye területéről a Szegedi Akadémiai Bizottsághoz 2014. október 15-ig beérkezett 

pályamunkákat. Az eredmények kihirdetésére, a díjazott pályamunkák szakmai bemutatására 

2014 novemberében a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a Szegedi Akadémiai Bizottság 

székházában (6720 Szeged, Somogyi u. 7.) kerül sor. 

A kuratórium döntéseinek előkészítését Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. 

szakmai tanácsaival segíti. 

A pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatóak a „2014. évi Dél-alföldi Innovációs Díj” 

Pályázati felhívás és Útmutatóban. 

 

Innovációs projektek nemzeti versenye – ötletgazdák, start-upok, spin-offok, feltalálók 

figyelem! 

Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. a SEE/D/0233/1.2/X számú, „Promoting of Financing 

Innovation in South-East Europe (PROFIS)” elnevezésű projektjének keretén belül nemzeti 

innovációs verseny hirdet HUNINNO Innovációs Díj elnyerésére, a KDRIÜ (Közép-

dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség) szervezésében. A versenyre való nevezés és a 

versenyen való részvétel ingyenes. A verseny szakmai támogatója az idén 10 éves RIÜNET 

(Regionális Innovációs Ügynökségek Hálózata).  

Kiknek a jelentkezését várjuk? 

Olyan feltalálókat, új üzleti ötlet tulajdonosokat keresünk, akik új termék vagy szolgáltatás 

fejlesztésén dolgoznak és a piacra jutás előtti vagy annak kezdeti fázisában vannak. 

A verseny háttere 

Az Európai Unió South-East Europe programja által támogatott PROFIS projekt azt a célt tűzte 

ki, hogy bemutatkozási lehetőséget teremt nemzetközi szinten az ígéretes üzleti ötletekkel 
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../../Del-alfoldi_Innovacios_Dij/2014/Del-alfoldi_Innovacios_dij_palyazati_kiíras_20140915.pdf


 
rendelkező innovatív KKV-k számára többek között kockázati tőke-társaságok, befektetési 

alapok, üzleti angyalok részvételével. 

A verseny folyamata és díjazása 

A kitöltött jelentkezési lapok és a feltöltött kisvideók alapján a szervezők által felkért bírálók 

kiválasztják a bemutatkozási lehetőséget kapó pályázókat, akik egy nemzeti szintű 

megmérettetésen adhatják majd elő ötletüket rövid, legfeljebb 3 perces magyar nyelvű előadás 

formájában szakértőkből és befektetőkből álló zsűri előtt. A versenyen való sikeres 

bemutatkozás érdekében valamennyi, a nemzeti versenyre bejutott pályázó felkészítő 

tréningen vehet részt, 2014. október elején. A nemzeti megmérettetésen - melyre 2014. 

október 15-én kerül sor – az első hely mellett még legalább két pályázat kerül díjazásra.  A 

díjak egy színvonalas, média megjelenést is biztosító országos rendezvényen kerülnek átadásra, 

az évente megrendezésre kerülő INNOTRENDS Nemzetközi kiállítás és konferencia 

keretében Budapesten 2014. október 16-án. A díjazottak automatikusan bekerülnek abba a 27 

tagú nemzetközi csapatba, melyből az előzsűrizés alapján kiválasztott 10 csapat megméretheti 

magát a PROFIS projekt 2014. novemberében Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 

versenyén, kilenc ország legjobb ötletgazdáinak megmérettetésén, külföldi célközönség és 

versenytársak előtt, továbbá fél éven keresztül ingyenes mentorálási lehetőséghez és legalább 

100 ezer forint összegű támogatáshoz jut. További díjak is várhatóak, illetve legalább két 

különdíj kiadására is sor kerül, a különdíjakkal járó nyereményekről folyamatosan, a honlapon 

adunk majd tájékoztatást. Valamennyi résztvevő lehetőséget kap arra, hogy a 2015. áprilisában 

megrendezésre kerülő VI. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi 

Vásáron ingyenesen bemutatkozzon önálló standdal vagy plakáttal. 

A jelentkezés módja 

Készítsen egy 1-5 perc terjedelmű angol nyelvű videót, amely bemutatja a fejlesztő csapatot és 

az új üzleti ötletet. Ezután a www.huninno.hu honlapon töltse ki a jelentkezési lapot és töltse 

fel az elkészült kisvideót 2014. szeptember 23-ig (kedd). Szükség esetén forduljon a régiójában 

található innovációs ügynökséghez, ők szívesen segítenek a jelentkezésben és a videó 

elkészítésében is. (http://www.riunet.hu/)  

Lehetséges magyar nyelvű videó elkészítése és feltöltése is, de az előzetes elbírálás során az 

angol nyelven készített videó előnyt jelent majd. 

A jelentkezés és elbírálás eredményéről minden pályázó értesítést kap 2014. szeptember 30-

ig.  

A pályázatokat, az abban leírt üzleti információkat a teljes folyamat során bizalmasan 

kezeljük, az értékelésben résztvevőkre is vonatkozik a titoktartási kötelezettség. 

Nyilvánosságra – a honlapon – csak az alapadatok és a feltöltött videó kerül. 

További információ: www.huninno.hu, illetve a szervezők elérhetősége: Közép-dunántúli 

Regionális Innovációs Ügynökség, kdriu@kdriu.hu 

 

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe című nemzetközi projekt 

záró projekt találkozó 

Három éves sikeres együttműködést követően 2014. szeptember 30-án zárul a Dél-alföldi 

Regionális Innovációs Ügynökség KhE. B-Innovative projektje. A projekt keretében több mint 

700 résztvevő ismerkedhetett meg a vállalkozásindítás alapjaival.  

A projekt középpontjában az előadássorozatok megvalósítása mellett a partnerek közötti 

kooperáció, a legjobb gyakorlatok megosztása és a felmerülő kihívásoknak történő megfelelés 

volt. 

Bővebben 
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Moduláris fali dekorációs elemcsalád technológiai fejlesztése 

A Kécskei Tekervények Kft. 9 millió forint uniós támogatást nyert „A régió innovációs 

potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával” című pályázati kiíráson az 

Új Széchenyi Terv keretében. A támogatás segítségével kifejlesztésre került egy fali dekorációs 

elemcsalád, amelynek mágnesekkel kombinálható elemei alkalmasak a lakásunk, az irodánk, 

vagy üzlethelyiségünk kreatív, könnyedén átalakítható díszítésére. 

Sajtóközlemény 

 

Health-book szolgáltatás kifejlesztése 

A szegedi székhelyű Goodwill IT Solutions Kft. 8.918.000 Ft vissza nem térítendő támogatást 

nyert el az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program „A régió innovációs potenciáljának 

a fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával” tárgyú felhívás keretében. A projekt célja 

egy önálló, egészségügyi szociális háló kialakítása, amely személyre szabott információkat 

biztosít a felhasználók számára. 

Sajtóközlemény 

 

„Smile Manager – egészségturisztikai közvetítő rendszer fejlesztése” 

A Smile Manager Kft. 7,63 millió forint uniós támogatást nyert a DAOP-1.3.1-12 „A régió 

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

kiíráson Dél-alföldi Operatív Program keretében. A projekt során egy új szoftver kifejlesztésére 

került sor. 

Sajtóközlemény 

 

Formázómenetes azonnal terhelhető fogászati implantátum fejlesztése 

A FC Implant Kft. 9 millió forint uniós és állami támogatást nyert a DAOP-1.3.1-12 „A régió 

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

kiíráson Dél-alföldi Operatív Program keretében. A projekt során egy új fogászati implantátum 

kifejlesztésére került sor. 

Sajtóközlemény 

 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

200 új munkahelyet hoz létre az NNG Szegeden 

Hvg.hu, 2014. augusztus 27. 

Amerika után Szegeden terjeszkedik tovább az NNG, az új központ nyitásával több, fontos 

projektjét költözteti a Dél-Alföldre az iGO Navigációt fejlesztő vállalat. A nemzetközileg is 

sikeres, hazai székhelyű vállalat egyúttal toborzó kampányba kezd a városban és a régióban. 

Bővebben 

 

Új beruházás Szegeden, megtelt az ipari park 

Hirado.hu, 2014. szeptember 2. 

Szegeden adta át új, növénynemesítő állomását az amerikai Dow AgroSciences. Az új 

központot mintegy 600 millió forintból hozták létre 50 százalékos uniós támogatás mellett - 

hangzott el a keddi avató ünnepségen, a város melletti Logisztikai Parkban. 

Bővebben 

 

 

  

http://www.darinno.hu/data/content/2312-26-sajtokozlemeny_falidekor.pdf
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http://hvg.hu/tudomany/20140827_200_uj_munkahely_nng_kozpont_szegeden#rss
http://www.hirado.hu/2014/09/02/uj-beruhazas-szegeden-megtelt-az-ipari-park/


 
III. RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

Direktkommunikáció- személyre szabott kommunikáció, Esettanulmányok a kkv–k 

világából 

 Időpont: 2014. szeptember 23. 9:00 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székháza (Szeged, Párizsi krt. 8-

12.) 

Profit-növelés direkt kommunikációval címmel közös rendezvényt szervez a Direkt és 

Interaktív Marketing szövetség és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Kommunikációs- és Reklámklubja szeptember 23-án 9 órától a Kamarai Székházban. 

Bővebben 

 

Értékesítési technikák mesterfokon – Tonk Emil Üzleti Iskolája 

 Időpont: 2014. szeptember 23. 17:00 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székháza (Szeged, Párizsi krt. 8-

12.) 

2014. szeptember 23-án a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismét tréninget tart a 

több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkező üzleti tréner, előadó: Tonk Emil a Csongrád 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben. Ez alkalommal az értékesítési 

technikákról hallhatnak az érdeklődők. Az eseményen kedvezményes áron vehetnek részt a 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjai. 

Bővebben 

 

FIVOSZ Club Szegeden 

 Időpont: 2014. szeptember 25. 

Szegeden, vagy a Dél-Alföldön vállalkozol? Akkor Rád nagyon számítanak a FIVOSZ Clubon. 

Építs kapcsolatokat, szerezz megfizethetetlen tudást! 

Bővebben 

 

Ipari Klub 

 Időpont: 2014. szeptember 29. 14:00 

 Jelentkezés határideje: 2014. szeptember 29. 10:00 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. májusában indította el legújabb klubját 

Ipari Klub néven. Az alakuló ülésen az Innováció került a középpontba, a folytatásban ismét e 

témát járják körül, pályázati szempontból 2014. szeptember 29-én 14 órakor. 

Bővebben 

 

Külgazdasági workshop - Szeged 

 Időpont: 2014. szeptember 30. 14:00 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székháza (Szeged, Párizsi krt. 8-

12.) 

A Kamara az Európai Kis- és Középvállalkozások Hetéhez kapcsolódóan fél napos 

külgazdasági témájú ingyenes workshopokat tervez a régió vállalkozásai számára. 

Bővebben 

 

  

http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/direktkommunikacio-szemelyre-szabott-kommunikacio-esettanulmanyok-a-kkv-k-vilagabol-10102
http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/ertekesitesi-technikak-mesterfokon-tonk-emil-uzleti-iskolaja_2-10113
http://fivosz.hu/del-alfold/fivosz-club-szegeden-szeptember-25
http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/ipari-klub_2-10169
http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/kulgazdasagi-workshop-szeged-10195


 
Tudja meg Ön is, hogy mi a siker titka! – Példaértékű vállalkozók – Követendő jó példák 

 Időpont: 2014. október 7. 14:00 

Tavaly novemberben egy sikeres rendezvény keretében találkozhattak a Kamara, a Példakép 

Alapítvány és az SZTE Gazdaságtudományi Kar közreműködésével követendő vállalkozói 

példákkal. 

2014 október 7-én 14 órai kezdettel szeretnének még több jó példát és hasznos ötletet 

megosztani Önökkel. 

Bővebben 

 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Fejlesztés nagyban – Innovációs elismerést kapott a Bonafarm 

FN24, 2014. augusztus 26. 

Az Invitel idén már ötödik alkalommal osztotta ki az InnoMax Díjakat. A nagyvállalati 

kategóriában második helyezést ért el a Bonafarm Zrt., a vállalat ICT-partnere az Invitel. 

Bővebben 

 

Interjú Deák Csabával, a NIH elnökhelyettesével 

Figyelő Online, 2014. augusztus 27. 

„Szeretném, ha a tudástranszfer a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatokat alapul véve mindenütt 

valós tartalommal telne meg.” - mondja a Nemzeti Innovációs Hivatal stratégiai 

elnökhelyettese, aki ajánlásokat dolgoz ki, hogy segítse a piaci alapú gondolkodás térnyerését 

a felsőoktatásban. 

Bővebben 

 

Fűszerpaprika nemesítési program fejeződött be az Univernél 

Világgazdaság Online, 2014. augusztus 27. 

Uniós támogatással befejeződött az Univer Product Zrt. és konzorciumi partnere, a Nemzeti 

Agrárkutatási és Innovációs Központ Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály 

fűszerpaprika nemesítési programja, mely 201,8 millió forintból valósult meg. 

Bővebben 

 

Védjegyet a helyi termékeknek 

Somogy Televízió, 2014. augusztus 28. 

Nemzetközi vásárokon vettek részt, közös védjegyet dolgoztak ki - csütörtökön az elmúlt két 

évet értékelte az élelmiszer innovációs klaszter. A szervezet célja, hogy népszerűsítse a Dél-

Dunántúl élelmiszeripari termékeket. Az elmúlt két évben számos sikeres fejlesztés és 

programterv jött létre a klaszter segítségével. 

Bővebben 

 

Évente 160 milliárd forint juthat innovációra 

Rádió Orient, 2014. augusztus 29. 

Erősödni fog a jövőben a kormányhivatal közösségszervező szerepe. A következő hétéves uniós 

költségvetési ciklusban 750 milliárdos uniós keret nyílik meg kutatásfejlesztésre. Ennek 

előfeltétele, hogy megyénként innovációs stratégia készüljön a kormányhivatalok 

szervezésével. Az állami támogatásokkal együtt évente körülbelül 160 milliárd forintot 

hívhatnak le az alulról jövő kezdeményezések – a Rádió Orienten Petrin László főigazgató 

mutatta be a Fejér Megyei Kormányhivatal lehetőségeit. 

Bővebben 

http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/tudja-meg-on-is-hogy-mi-a-siker-titka-peldaerteku-vallalkozok-kovetendo-jo-peldak-10205
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http://figyelo.hu/cikkek/408627-interju-deak-csabaval--a-nih-elnokhelyettesevel
http://www.vg.hu/vallalatok/fuszerpaprika-nemesitesi-program-fejezodott-be-az-univernel-434092
http://www.somogytv.hu/cikkek/102759
http://orientpress.hu/132493


 
 

Magyar startup a Start Tel-Avivon 

Magyar Nemzet Online, 2014. szeptember 4. 

Izrael Állam magyarországi nagykövetsége, Tel-Aviv város önkormányzata, a Nemzeti 

Innovációs Hivatal, valamint a Design Terminál szakmai összefogása eredményeként a 

Testjockey nevű szolgáltatást fejlesztő magyar startup kijuthat a világ egyik legrangosabb 

nemzetközi szakmai programsorozatára, a Start Tel Aviv 2014-re. 

Bővebben 

 

Világklasszis értelmező szoftver Debrecenből 

The Pitch, 2014. szeptember 4. 

Naponta, átlagosan 2,5 milliárd gigabájtnyi adatot termel az emberiség, aminek 75%-a 

strukturálatlan írott szöveg vagy hang és videó felvétel. (Csak érzékeltetésképpen: ha egy 

átlagos laptopod van 250 Gigabájtos tárhellyel, akkor ezalatt a pár másodperc alatt már meg is 

telt volna a tárhelyed. Sőt, naponta 1 magyarországnyi hasonló laptop lenne tele ennyi adattal.) 

Ezek az információk egyelőre nagyrészt használhatatlanok, de egy debreceni start up, a Slamby 

Kft. azon dolgozik, hogy ez ne maradjon így! 

Bővebben 

 

A Koch Borászat lett az Év Pincészete 

Szabad Föld, 2014. szeptember 4. 

Az egyik legrangosabb hazai szakmai díjat Koch Csaba hajós-bajai borász pincészete nyerte el. 

A szőlőművelési innovációjáról is ismert borvidéki elnök, borakadémikus borai már számtalan 

hazai és nemzetközi versenyen bizonyítottak. 

Bővebben 

 

Magyar fejlesztésű intelligens autóbiztonsági szolgáltatás indul európai útjára 

Üzletfejlesztési Portál, 2014. szeptember 5. 

Az Európai Unió az elkövetkezendő években folyamatosan vezeti be az autóbalesetekre 

gyorsan reagáló, a hatóságokat és a mentőket riasztó és őket pontosabb adatokkal ellátó eCall 

rendszert. 

Bővebben 

 

Természetes fényen alapuló világítási rendszert fejlesztenek 

Innoportal.hu, 2014. szeptember 6. 

Természetes és mesterséges fény ötvözésén alapuló világítási rendszer fejlesztésén dolgozik 

egy háromtagú konzorcium közel 400 millió forintos kutatás-fejlesztési projekt keretében. A 

szervezet 295 millió forint európai uniós támogatást nyert el az innovatív termék 

kifejlesztéséhez. 

Bővebben 

 

Új módszer az ivóvíz arzénmentesítésére 

Élelmiszer Online, 2014. szeptember 9. 

Egy új magyar eljárással minimálisra csökkenthető az ivóvíz arzéntartalma, a technológia 

főként Délkelet-Magyarországon terjedhet el, ahol helyenként az uniós előírás 5-20 szorosát is 

eléri az arzéntartalom. 

Bővebben 

 

  

http://mno.hu/grund/magyar-startup-a-start-tel-avivon-1246052
http://thepitch.hu/2014/09/04/vilagklasszis-ertelmezo-szoftver-debrecenbol/
http://www.szabadfold.hu/gazdanet/a_koch_boraszat_lett_az_ev_pinceszete
http://uzletfejlesztes.hu:8080/index.php?p=news&newsid=946
http://www.innoportal.hu/termeszetes-fenyen-alapulo-vilagitasi-rendszert-fejlesztenek
http://www.elelmiszer.hu/cikk/uj_modszer_az_ivoviz_arzenmentesitesere


 
Kiosztották a Harsányi István-díjakat 

Edupress Hírek, 2014. szeptember 11. 

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált, a BME Heller Farkas és a Pro 

Progressio Alapítvány, valamint az SZVT által támogatott közhasznú Manager Képzés 

Alapítvány kuratóriuma 2014. augusztus 28-án tartotta bírálóbizottsági ülését a MISZ 

székhelyén, melyen kiértékelték a Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkákat. A 

kuratórium tagjai a beérkezett 36 pályázat közül 10 pályázatot részesítettek díjazásban. 

Bővebben 

 

Magyar találmány forradalmasítja a városi közlekedést 

Index, 2014. szeptember 12. 

Egyszerre forradalmasítja a gördeszkázást, a szörfözést és a belvárosi közlekedést egy magyar 

feltaláló, aki a projekt beindításához szükséges 20 ezer dollárt az indiegogo.com nevű, 

közösségi finanszírozással foglalkozó oldalon próbálja összeszedni. 

Bővebben 

 

HitchHyper: városi autóstoppos alkalmazás indult Budapesten 

Startup Cafe, 2014. szeptember 15. 

Négy MOME-hallgató álmodta meg a szeptember 15-től letölthető és használható a HitchHyper 

mobil alkalmazást, amely a nagyvárosi közlekedésre optimalizált autómegosztó mozgalmat 

támogat. A projekt fő célja az autók kihasználtságának növelése. 

Bővebben 

 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) pályázatok ügyfélszolgálati 

elérhetősége megváltozott 

Széchenyi 2020, 2014. szeptember 15. 

A kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § 8. pontja értelmében 2014. június 6-tól a KTIA feletti 

rendelkezési jog a Miniszterelnökséget vezető minisztert illeti. A Kormányrendeletben 

foglaltaknak megfelelően a KTIA átadás-átvétele több lépcsőben zajlik, melynek 

eredményeképpen módosultak a KTIA-hoz kapcsolódó információs csatornák elérhetőségei az 

alábbiak szerint: 

Bővebben 

 

750 milliárd innovációra, kutatás-fejlesztésre  kapcsolódó galéria 

Hir6, 2014. szeptember 16. 

A következő hét évben ekkora összeggel gazdálkodhat Magyarország az unió jóvoltából, ehhez 

azonban csak akkor jutunk hozzá, ha az előírt módszertant betartjuk. Ennek első lépése egy 

stratégia kialakítása, ez az intelligens szakosodás alapú kutatási és innovációs stratégia, röviden 

S3. 

Bővebben 

 

Balog Zoltán átadta a Lukács Móric-díjakat 

Kormany.hu, 2014. szeptember 16. 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kedden átadta a Lukács Móric-díjakat, amely 

azoknak a magánszemélyeknek és civil szervezeteknek adományozható, akik közösségszervező 

tevékenységükkel kiemelkedőt alkottak, munkájukkal az adományozás kultúrájának fejlődését 

segítették elő. 

Bővebben 

 

http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=31488
http://index.hu/tech/2014/09/12/magyar_talalmany_forradalmasitja_a_varosi_kozlekedest/
http://startupcafe.hu/cikkek/2014/09/15/hitchhyper-varosi-autostoppos-alkalmazas-indult-budapesten
http://palyazat.gov.hu/content/11888
http://hir6.hu/cikk/102258/750_milliard_innovaciora_kutatasfejlesztesre
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/balog-zoltan-atadta-a-lukacs-moric-dijakat


 
V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Pályázati felhívás a 2014. évi Semmelweis Innovációs Díj elnyerésére 

A Semmelweis Innovációs Díj célja a Semmelweis Egyetem hallgatói valamint kutatói által 

létrehozott tudományos eredmények népszerűsítése, széles körben történő megismertetése és a 

létrejött szellemi termékek hasznosításának elősegítése üzletfejlesztésen keresztül. 

Pályázati felhívás 

 

<19 Szabadfogású Számítógép verseny 

Pókerező robot, meteorológiai portál, nagysebességű fényképeket készítő technológia, 

GPSAudioPlayer, közösség építő portálok, számítógép vezérelt RC autó, intelligens kerékpáros 

ruha, rengeteg játék, ötlet és fejlesztés az elmúlt 11 év több mint 5000 beérkezett pályázata 

közül. 

Idén is a legkreatívabb megoldásokat keresik! Vajon a tied lesz az? 

Szeretsz bütykölgetni? Számítógéppel teszed? 

Nevezz a <19 Szabadfogású Számítógép versenyre október 7-ig és mutasd meg mire vagy 

képes! 

Bővebben 

 

Pályázat mobilalkalmazás fejlesztésére 

A pályázat tárgya: 

Mobilalkalmazás fejlesztése, amely helyhez kötött információk és térképes megjelenítés 

felhasználásával ad segítséget a felhasználónak. Az alkalmazás nyílt forrású és dobozos 

szoftverek felhasználásával egyaránt elkészíthető, tetszőleges platform kiválasztásával. 

Bővebben 

 

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2014 általános felterjesztési felhívás 

Novofer Alapítvány 

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a 

kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-

tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit 

továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék GÁBOR 

DÉNES-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az 

innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) 

szakembereket, akik a műszaki szakterületen: 

• kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, 

• jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-

szellemi alkotást hoztak létre, 

• megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a 

környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez, 

• személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs 

készségét és képességét. 

Bővebben 

 

 

  

http://semmelweis.hu/hirek/files/2014/09/Innov%C3%A1ci%C3%B3s-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-2014.pdf
http://verseny.c3.hu/2014/#verseny
http://www.hunagi.hu/G/pub/HUNAGI/MobilalkalmazasiPalyazatHUNAGI2014.pdf
http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/80


 
VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

„Minőség-Innováció 2014” pályázati felhívás 

Finnország Államelnöke a finn minőségügyi partnerszervezet (Excellence Finland) 

kezdeményezése alapján 2007-ben indította útjára a „Minőség-Innováció” pályázatot. 

Finnország sikeres kezdeményezéséhez azóta csatlakozott: Svédország, Lettország, Észtország, 

Csehország és Magyarország, valamint az idei évtől Izrael és Kazahsztán. 

A szeptember 30-i határidőre való tekintettel az EOQ MNB felhívja szíves figyelmüket a nagy 

horderejű "Minőség Innováció 2014" pályázati lehetőségre. Kérdések esetén kérjük közvetlenül 

Molnár Pál EOQ elnököt keressék (info@eoq.hu). 

Bővebben 

 

InnoSmart Verseny 

Az InnoSmart c. innovációs versenyen (melyet a Madri+d Foundation for Knowledge által 

vezetett konzorcium írt ki) 50 kreatív projekt kidolgozását támogatják (minden csoport legalább 

egy ötletgazdából, egy KKV-ból és egy szakértőből áll), az alábbi témákban: 

a. jelenlegi technológiák kreatív új felhasználási módjainak és alkalmazásainak azonosítása; 

b. jelenlegi technológiák és innovációk használatának kiterjesztése új ágazatokra és iparágakra, 

vagy; 

c. alkalmazások azonosítása, melyek hatékonyabb erőforrás-felhasználáshoz vezetnek. 

Az 50 kidolgozott projektből 25 pályázatot választanak ki, melyek kapnak egy ún. "innovációs 

utalványt", amely olyan szolgáltatásokat tartalmaz, mint például digitális üzlet, IKT 

infrastruktúra, üzleti fejlesztés, technológiai mentorálás, szellemi tulajdonjogok, 

helymeghatározási szolgáltatások az európai piacon, kommunikáció és az üzleti 

együttműködés. 

Jelentkezési határidő: 2014. október 15. 

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. 

mailto:info@eoq.hu
http://www.eoq.hu/akt14/inno.htm
http://www.innosmart.eu/


 
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. 

9. szám 2014. szeptember 16. 

 

Innotrends Hungary 2014 – Nemzetközi konferencia és kiállítás 

 Rendezvény helyszíne: Budapest, Akvárium Klub (1051 Budapest, Erzsébet tér 14.) 

 Rendezvény időpontja: 2014. október 16-17. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal egyik legfőbb feladata a hazai kutatás-fejlesztés és innováció 

nemzetgazdasági szintű ösztönzése, a hazai start-up ökoszisztéma kialakításának szakmai 

támogatása, a vállalkozói szféra hálózatosodásának előmozdítása. E misszió elérésének céljából 

a Nemzeti Innovációs Hivatal második alkalommal szervezi meg 2014. október 16-17. között 

az INNOTRENDS HUNGARY 2014 elnevezésű konferenciát és szakkiállítást! 

Bővebben 

 

 

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; 

http://www.haesf.org/
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://www.sztnh.gov.hu/ShowNewsLetter.html?hirlevel_id=123&hirlevelcim_id=1364
http://www.nih.gov.hu/innotrends


 
 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 RÉSZÉRE A 

CENTRAL@DARINNO.HU E-MAIL CÍMEN KERESZTÜL. 

 

 

Környezettudatosság 

 

Készül a Jedlik Ányos Terv 

Zöldtech, 2014. szeptember 18. 

Körvonalazódik a Jedlik Ányos Terv, amely meghatározza az elektromobilitás magyarországi 

elterjedéséhez szükséges szabályozási és támogatási keretet - közölte Glattfelder Béla, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára az első Magyar Elektromobilitás Napon 

szerdán Budapesten. 

Bővebben 

 

Elektromos szemétszállító autót terveztek uniós támogatással Debrecenben 

Zöldtech, 2014. szeptember 18. 

Elektromos hajtású kommunális hulladékgyűjtő autó prototípusát fejlesztették ki a Debreceni 

Egyetem (DE) műszaki karán csaknem 440 millió forint európai uniós és hazai központi 

költségvetési támogatással - jelentette be Szűcs Edit, a kar dékánja 
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http://CENTRAL@DARINNO.HU
http://zoldtech.hu/cikkek/20140918-elektromobilitas
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