
 
 

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 

 

Végéhez közeledik a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület 

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

projektje 

A B-Innovative projekt keretében 6 nemzetközi partner 5 európai országban (Egyesült 

Királyság, Lengyelország, Szlovákia, Svájc és Magyarország) valósított meg hasonló 

tematikájú előadássorozatot, mint a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Az 

előadássorozat fókuszában a vállalkozásalapítás, vállalkozóvá válás és az ehhez kapcsolódó 

ismeretanyag minél szélesebb körben történő terjesztésén/átadásán volt a hangsúly. 

Bővebben 

 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Másodikok lettek a szegedi egyetemisták a Microsoft világversenyén 

Delmagyar.hu, 2014. augusztus 2. 

Innováció kategóriában második helyen végzett a Tep, a szegedi egyetemisták okostelefonos 

alkalmazása a Microsoft világversenyén Seattle-ben. És különdíjat is kapott az öt fős 

fejlesztőcsapat ötlete. 

Bővebben 

 

Az SZTE hallgatói képviselték Magyarországot a londoni diákkonferencián 

SZEGEDma, 2014. augusztus 12. 

Július 23. és augusztus 6. között 56. rendezték meg a London International Youth Science 

Forum (LIYSF) rendezvényt. Magyarországról két fiatal vett részt a diákfórumon, Körmöczi 

Andor és Kopasz Tamás, akik a Magyar Innovációs Szövetség által rendezett, 21. Ifjúsági 

Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 2. helyezést értek el, és MISZ 

különdíjban részesültek „Játékkonzol hallássérülteknek” című pályamunkájukkal. Jelenleg a 

Szegedi Tudományegyetem hallgatói. 

Bővebben 

 

 

III. RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

Reklámadó és egyéb adózási aktualitások 

Erasmus.augusztusi.hirlevelbe_20140821_Bf.pdf
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/masodikok_lettek_a_szegedi_egyetemistak_a_microsoft_vilagversenyen/2392568/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/08/az-szte-hallgatoi-kepviseltek-magyarorszagot-a-londoni-diakkonferencian.html


 
 Időpont: 2014. szeptember 2. 

 Helyszín: CSMKIK székház I. emelet Lednitzky terem (6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.) 

 Jelentkezés határideje: 2014. augusztus. 22. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában működő Számviteli Klub és az 

Enterprise Europe Network – Szeged tájékoztatót szervez 2014. szeptember 2-án, melynek fő 

témája a reklámadó lesz, emellett bemutatásra kerülnek az egyéb adózási aktualitások is. 

Bővebben 

 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Világszínvonalú a magyar állategészségügyi kutatók munkája 

Kormányportál, 2014. július 23. 

Világszínvonalú és tradíciókra épül a magyar állategészségügyi kutatók munkája - jelentette ki 

szerdán Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára azon 

ünnepségen, amelyen bejelentették, hogy a Ceva-Phylaxiánál elkészült az 50 milliárdodik 

baromfi vakcina. 

Bővebben 

 

Dr. Molnár Mária Judit: „Az innováció és a vállalkozói szellem serkentése a cél” 

Semmelweis Hírek, 2014. július 23. 

Paradigmaváltásra van szükség a K+F+I területen a hazai egyetemeken, a kutatás-fejlesztés 

mellett az innováció kérdését is jobban előtérbe kell helyezni – hangsúlyozta Dr. Molnár Mária 

Judit tudományos rektorhelyettes, hozzátéve, hogy a Semmelweis Egyetem épp a vállalkozói 

szellem ösztönzése érdekében alapított a közelmúltban Innovációs Díjat. Ugyanezt szolgálják 

majd a hamarosan elinduló, vállalkozói szellemre nevelő kurzusok is. 

Bővebben 

 

Együttműködik a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a NIH 

OrientPress Hírügynökség, 2014. július 24. 

Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) és a Nemzeti 

Innovációs Hivatal (NIH) a külhoni kutatási, fejlesztési és innovációs projektek megvalósítása 

érdekében a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor helyszínén, Tusnádfürdőn. 

Bővebben 

 

Új nevet kap a HITA 

Hvg.hu, 2014. július 25. 

Nemzeti Befektetési Ügynökség néven működik tovább a Nemzeti Külgazdasági Hivatal 

(HITA). A HITA által ellátott azon feladatokat, amelyek nem szerepelnek a Nemzeti 

Befektetési Ügynökség feladatai között, az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. viszi 

tovább. 

Bővebben 

 

Egyedülálló eszközt fejlesztettek magyar kutatók 

Hvg.hu, 2014. július 28. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézet és az MTA Természettudományi 

Kutatóközpont kutatói olyan módszert dolgoztak ki, amely új emberi fehérje- és enzimfunkciók 

felfedezéséhez vezethet. A bioinformatikai eszköz a sejtek életfunkcióit károsító folyamatok 

elleni védekezést segítheti. 

Bővebben 

http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/reklamado-es-egyeb-adozasi-aktualitasok-10070
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/vilagszinvonalu-a-magyar-allategeszsegugyi-kutatok-munkaja
http://semmelweis.hu/hirek/2014/07/23/dr-molnar-maria-judit-az-innovacio-es-a-vallalkozoi-szellem-serkentese-a-cel/
http://orientpress.hu/131186
http://hvg.hu/gazdasag/20140725_Uj_nevet_kap_a_HITA
http://hvg.hu/instant_tudomany/20140728_Egyedulallo_eszkozt_fejlesztettek_magyar


 
 

A tervezettnél hamarabb, egy hónapon belül kiírják a 2014-2020-as uniós fejlesztési 

időszak első pályázatait – jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium uniós források 

felhasználásáért felelős államtitkára 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, 2014. július 29. 

Közlése szerint a fejlesztéspolitika egyik alappillére, hogy a felzárkóztatást szolgálja, így 

előtérbe kerül a kis-, és középvállalkozások fejlesztése, a munkahelyteremtés, és az 

újraiparosítás. Ez utóbbi keretében a kormány a nagy hagyományokkal rendelkező és magas 

hozzáadott értéket képviselő iparágakat kívánja fejleszteni, mint a járműipar, az élelmiszeripar, 

az elektronika, a logisztika, vagy a turizmus. Ennek eredményeképpen Magyarország a 

közeljövőben nemcsak a régióban, hanem az Európai Unión belül is termelési központtá kíván 

válni – ismertette. 

Bővebben 

 

Űridőjárás előrejelzése magyar vezetéssel 

Innotéka, 2014. augusztus 1. 

Jelenleg háromezer-ötszáz műhold kering a Föld körül – mindegyiket számos veszély 

fenyegeti. Az egyik legnagyobb a nagy energiájú részecskék jelentette kockázat. Éppen ezért 

Európában és az Egyesült Államokban is hatalmas összegeket fordítanak a sugárzási övekben 

zajló folyamatok jobb megértésére. Az uniós pénzből finanszírozott PLASMON projekt földi 

megfigyelésekre és modellekre alapozva kísérli meg a kockázatok előrejelzését. Ez az első 

olyan európai csillagászati tudományos program, amelyet magyar szakember vezet. 

Bővebben 

 

Találmány hasznosítás jogszabályok hálójában 

Piac & Profit, 2014. augusztus 5. 

Hiába innovatív egy cég, ahhoz, a találmányok fejlesztéséhez, majd ezek pénzt hozó termékké 

alakításához számos jogi szabályt kell ismerni, átlátni és jól alkalmazni. 

Bővebben 

 

"A Lendület programnak köszönhetően egyedülálló csillagászati vállalkozás részese lehet 

Magyarország” 

Magyar Tudományos Akadémia, 2014. augusztus 6. 

A csillagok születésének titkait kutatja a Lendület-pályázat keretében a Hollandiából hazatérő 

Kóspál Ágnes. A Magyar Tudományos Akadémia kiválósági pályázatának nyertese az MTA 

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontban (MTA CSFK) megalakítandó 

kutatócsoportjával azt szeretné megfejteni, miként keletkeznek a Naphoz hasonló csillagok és 

bolygórendszereik. 

Bővebben 

 

Bendzsel: közép-európai szabadalmi intézet alakulhat Budapesten 

OrientPress Hírügynökség, 2014. augusztus 7. 

Még az idén megalakulhat a visegrádi országok közreműködésével, budapesti központtal az a 

virtuális közép-európai szabadalmi intézet, amely a világ másfél tucatnyi intézményéhez 

hasonlóan globálisan elismert szabadalmi vizsgálatot kínál - mondta Bendzsel Miklós, a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke a Heti Válasznak adott interjújában. 

Bővebben 

 

Megyei tervezés az NTH támogatásával 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, 2014. augusztus 7. 

https://www.nth.gov.hu/hu/hirek_esemenyek/a-tervezettnel-hamarabb-egy-honapon-belul-kiirjak-a-2014-2020-as-unios-fejlesztesi-idoszak-elso-palyazatait-jelentette-ki-a-nemzetgazdasagi-miniszterium-unios-forrasok-felhasznalasaert-felelos-allamtitkara
http://www.innoteka.hu/cikk/uridojaras_elorejelzese_magyar_vezetessel.986.html
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/talalmany-hasznositas-jogszabalyok-halojaban/
http://mta.hu/mta_hirei/a-lendulet-programnak-koszonhetoen-egyedulallo-csillagaszati-vallalkozas-reszese-lehet-magyarorszag-134698
http://orientpress.hu/131679


 
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) folyamatos támogatást és együttműködést 

biztosít a megyék és megyei jogú városok számára a 2014-2020-as európai uniós ciklus területi 

tervezésével kapcsolatosan. 

Bővebben 

 

Innováció a patikákban 

Idesuss.hu, 2014. augusztus 10. 

Beszédfelismerés alapján működő, gyógyszereket ajánló rendszert fejleszt két magyar cég egy 

270 millió forint összköltségvetésű beruházás keretében. 

A patikai használatra készülő eszköz a beteg által közölt panaszokból az elhangzó kulcsszavak 

alapján megjeleníti a gyógyszerész számítógépén a vény nélküli kapható releváns termékeket 

és ezek főbb adatait. 

Bővebben 

 

Tájékoztatás az irányító hatóságok által elfogadott, kezességvállalást nyújtó 

garanciaszervezetek listájáról (EZ A HATÁLYOS!) 

Széchenyi 2020, 2014. augusztus 12. 

A támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság 

esetén visszafizetendő támogatás kifizetésének biztosítéka - a 2007–2013 programozási 

időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 

Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 

Kormányrendeletben és a felhívásban meghatározottak szerint- garanciaszervezet által vállalt 

kezesség is lehet. 

Bővebben 

 

Magyar kutatók tanulmánya tekintélyes szaklapban a törzsfejlődés genetikai hátteréről 

Magyar Tudományos Akadémia, 2014. augusztus 13. 

A törzsfejlődés genetikai folyamatainak mélyebb megértéséhez járulnak hozzá, valamint a 

konvergens evolúció tételeit helyezik új megvilágításba azok az eredmények, amelyeket a 

közelmúltban tett közzé a rangos Nature Communications szaklap. A kutatásokban több 

magyar szakember mellett az MTA Agrártudományi Kutatóközpont munkatársa is részt vett, a 

megjelent tanulmányt pedig az idén a Lendület program támogatását a legfiatalabb pályázóként 

elnyerő Nagy G. László biológus első szerzőként jegyzi. Az egyesült államokbeli Clark 

Egyetemről hazatérő fiatal tudós világszínvonalú gombaevolúciós kutatásait az MTA Szegedi 

Biológiai Kutatóközpontban folytatja szeptembertől az Akadémia kiválósági programja 

keretében. 

Bővebben 

 

Egyedülálló magyar fejlesztés: Tolmácskesztyű siketeknek 

Nol.hu, 2014. augusztus 14. 

Az írás a Népszabadság 2014. 08. 14. számában jelent meg. 

Egyedülálló segédeszközt, különleges tolmácskesztyűt fejleszt jelnyelven kommunikáló 

siketek számára az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének (MTA 

SZTAKI) fiatal szakemberekből álló csoportja az Euronet Zrt. munkatársaival karöltve. 

Bővebben 

 

Közös innovációs projektet indított az IBM Magyarország és a Pannon Egyetem 

Prím Online, 2014. augusztus 20. 

Az IBM Magyarország és a Pannon Egyetem innovációs prjektet indított. A programban 

városirányítási, közműhálózati, üzleti analitikai és mobil munkaerő-menedzsment problémákra 

https://www.nth.gov.hu/hu/hirek_esemenyek/megyei-tervezes-az-nth-tamogatasaval
http://idesuss.hu/hirek/innovacio-a-patikakban-1885
http://palyazat.gov.hu/content/11847
http://mta.hu/mta_hirei/akademiai-kutatok-tanulmanya-tekintelyes-szaklapban-a-torzsfejlodes-genetikai-hattererol-134860
http://nol.hu/tud-tech/tolmacskesztyuvel-hangos-a-jel-1480037


 
keresnek felhő alapú megoldásokat. Az együttműködés négy évre szól, a munkát az Új 

Széchenyi Terv is támogatja. 

Bővebben 

 

Elérhetőek a 2014-2020-as operatív programok Európai Bizottsághoz benyújtott 

változatai 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, 2014. augusztus 21. 

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal – a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai 

háttérintézményeként - aktívan részt vesz a 2014-2020-as európai uniós pénzügyi ciklushoz 

kapcsolódó, a nemzetgazdasági tárca kompetenciájába tartozó alábbi három operatív program 

előkészítésében: 

• a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program), 

• a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program), 

• és a VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) 

Bővebben 

 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

"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. 

Bővebben 

 

Pályázati Felhívás Dr. Kamilo Feher-díjra a Magyar Innovációs Kiválóságért 

A pályázat célja: 

- a fiatalok részére a szellemi alkotások hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát 

szolgáló tevékenység támogatása, 

- a kiváló magyar fiatal innovátorok támogatása, és 

- az ifjú tudós jelöltek tudományos és műszaki kutató munkájának folytatásának elősegítése. 

Évente egy-egy díj kerül kiadásra, de a zsűri ettől eltérően, indokolt esetben, akár 

több/megosztott díjat is kiadhat. 

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, 

http://hirek.prim.hu/cikk/2014/08/20/kozos_innovacios_projektet_inditott_az_ibm_magyarorszag_es_a_pannon_egyetem
https://www.nth.gov.hu/hu/hirek_esemenyek/elerhetoek-a-2014-2020-as-operativ-programok-europai-bizottsaghoz-benyujtott-valtozatai
http://www.eoq.hu/akt14/1a_ism14.pdf
http://www.innovacio.hu/2d_hu.htm#1


 
• személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs 

készségét és képességét. 

Bővebben 

 

Megjelent a fotovoltaikus rendszerek kialakítását támogató felhívás 

Széchenyi 2020, 2014. július 23. 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című (KEOP-

2014-4.10.0/N kódszámú) pályázati kiírás. 

Bővebben 

 

Megjelent a fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére 

című pályázati felhívás 

Széchenyi 2020, 2014. július 28. 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi 

költségvetési szervek részére” című (KEOP-2014-4.10.0/K kódszámú) pályázati felhívás. 

Bővebben 

 

Megjelent az önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztését támogató 

felhívás a konvergencia régiókban 

Széchenyi 2020, 2014. július 28. 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 

című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívás. 

Bővebben 

 

Új felhívás a Széchenyi Tőkebefektetési Alaphoz kapcsolódóan 

Széchenyi 2020, 2014. július 25. 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Felhívás egyedi társbefektetésre a Széchenyi 

Tőkebefektetési Alappal 16” című dokumentum. 

Bővebben 

 

Megjelent a területi együttműködést segítő programok kialakítását az 

önkormányzatoknál támogató pályázati felhívás 

Széchenyi 2020, 2014. augusztus 4. 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Területi együttműködést segítő programok 

kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című (ÁROP-1.A.3-2014 

kódszámú) pályázati kiírás. 
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VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

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: 

- jelenlegi technológiák kreatív új felhasználási módjainak és alkalmazásainak azonosítása; 

- jelenlegi technológiák és innovációk használatának kiterjesztése új ágazatokra és iparágakra, 

vagy; 

- alkalmazások azonosítása, melyek hatékonyabb erőforrás-felhasználáshoz vezetnek. 

http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/80
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_fotovoltaikus_rendszerek_kialakitasat_tamogato_felhivas
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_fotovoltaikus_rendszerek_kialakitasa_kozponti_koltsegvetesi_szervek_reszere_cimu_palyazati_felhivas
http://palyazat.gov.hu/megjelent_az_onkormanyzatok_es_intezmenyeik_epuletenergetikai_fejleszteset_tamogato_felhivas_a_konvergencia_regiokban
http://palyazat.gov.hu/content/11834
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_teruleti_egyuttmukodest_segito_programok_kialakitasat_az_onkormanyzatoknal_tamogato_palyazati_felhivas


 
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. 
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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 

 

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 RÉSZÉRE A 

CENTRAL@DARINNO.HU E-MAIL CÍMEN KERESZTÜL. 

http://www.innosmart.eu/
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://CENTRAL@DARINNO.HU


 
 

 

Környezettudatosság 

 

Magyar mezőgazdasági projekt az év öko-innovációja 

Piac & Profit, 2014. július 25. 

Egy magyarországi mezőgazdasági talajkarbon projekt – The Clear Plate Project – nyerte el a 

2degrees Awards Champions 2014 rangos elismerését „Social value” (azaz társadalmi 

értékteremtés) kategóriában. Ennek a projektnek a pozitív környezeti hatása egyenértékű azzal, 

mintha évente 1 millió autót nem indítanánk el! 
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http://www.piacesprofit.hu/klimablog/felelos_vallalatok/magyar-mezogazdasagi-projekt-az-ev-oko-innovacioja/

