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Magyar Innovációs 
Szövetség  

Dél-alföldi Regionális 
Képviselet 

1.  GREEN VENTURES 2008 

Megjelent a Magyar Innovációs Szövetség legújabb hírlevele 
Letöltés/megtekintés 

A Potsdami Kereskedelmi és Iparkamara Kisvállalkozói Központja szervezésében 2008-ban 
11. alkalommal kerül megrendezésre a Németország legnagyobb környezetvédelmi és 
energetikai technológiák fórumaként számon tartott  

„GREEN VENTURES” 

 International Partnership Forum for Environmental and Energy Technologies címet viselő 

nemzetközi technológia-transzfer és partnerkereső rendezvény, a németországi Potsdam-

ban 2008. június 4. és 6. között.  

 

Az alábbi témákban érdekelt cégek/szervezetek jelentkezését várják: 

·         víz-, levegő-, talajvédelem 

·         energia, építőipar 

·         hulladék újrafeldolgozás és hasznosítás, megújuló anyagok 

   

A program legjelentősebb részében bilaterális üzleti tárgyalásokra kerül sor. A fórumon részt 
venni kívánó cégek együttműködési ajánlatai és alapadatai a fórum előtt 1 hónappal 
katalógusban jelennek meg angol és német nyelven. A katalógus alapján az egyes cégek 
megjelölik azon szereplőket, akikkel tárgyalást kívánnak folytatni. Ugyanígy, a magyar 
partnereket is kiválasztják tárgyalópartnerként. Az igények alapján a program szervezői 
cégekre szabottan, pontos időbeosztással állítják össze a tárgyalások menetét, félórás 
időtartamot szánva egy tárgyalásra. A katalógus májusban jelenik meg. A szervezők fő célja 
a közvetlen üzleti kapcsolatok kialakítása. 
   
A rendezvényen történő megjelenés (névleges) részvételi díja 50 EUR, melyért a 
következő szolgáltatásokat vehetik igénybe a résztvevők: 
· részvétel az ünnepélyes megnyitón (június 4.) 
· részvétel a 2008. június 5-i partner fórumon                                                                  
· részvétel a június 6-i energiaügyi és környezetvédelmi projektek és cégek megtekintésében 
· cégprofil megjelentetése a rendezvény nyomtatott és internetes katalógusában 
· tolmács szolgáltatás (szükség szerint), a konferencia munkanyelve: angol 
· részvétel az előzetesen megszervezett bilaterális tárgyalásokon 
· ebéd (június 5-én és 6-án), üdítő italok a rendezvény során 
  
A rendezvény hivatalos magyarországi társszervezője a Laser Consult Kft. 
(6723 Szeged, József A. sgt. 130., e-mail: laserconsult@t-online.hu, tel: 62/ 562-784,       
fax: 62/ 562-783).  
 
Jelentkezési határidő: 2008. április 25. 
 
Jelentkezési lap letölthető:  http://www.laserconsult.hu/ honlapról melyet kérünk az alábbi, 
mindkét fax-számra küldjenek el:  
                       IHK Potsdam, Mr. Stehr, 00 49 (0) 331 27 86 191  
                       Laser Consult Kft / Khader Sascha Technológia Transzfer       

tanácsadó +36 62/ 562-783  

9. TII Tenders Alert 

8. The World of 

Electronics 2008— 

Nemzetközi 

Elektronikai 

Szakkiállítás 
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                       Laser Consult Kft / Khader Sascha Technológia Transzfer                                              
tanácsadó +36 62/ 562-783  

  
Részletes tájékoztatóval, további információval áll rendelkezésére: Khader Sascha TT 
tanácsadó  (6723 Szeged, József A. sgt. 130., e-mail: laserconsult@t-online.hu,                
tel: + 36-62/ 562-784, fax: + 36—62/ 562-783) 

2. Athéni Partnerközvetítő Rendezvény a METTTES 
Projekt keretében, 2008. május 24. 

A METTTES projekt keretében 2008. május 24-én az alábbi témakörökkel kerül 
megrendezésre az Athéni partnertalálkozó: 
Veszélyes hulladékok és más specifikus hulladékok feldolgozása, mint például kórházi 
hulladék, állati melléktermékek, élelmiszeripari és mezőgazdasági hulladék. 
 
A görög vállalkozások prezentációt tartanak a hulladékfeldolgozás és hulladékhasznosítás 
témaköréből, míg a külföldi cégek a technológiai megoldásokról tartanak előadásokat. 
 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, mely az alábbi honlapon 
lehetséges: http://www.innovationrelay.net/bemt/registration.cfm?eventid=1705&layout=3 
 
További információ a rendezvényről: 
 http://www.innovationrelay.net/bemt/home.cfm?eventid=1705 

3. Ukrán rendezvények 
STRATEGICAL CHALLENGES OF CONSUMER MARKET OF UKRAINE – 2008 
Időpont: 2008. augusztus 20. - 23. 
Helyszín: Expocentr Ukraini (Kijev, prs. Gluskova, 1.) 
Szervező: „Expocentr Ukraini” Nemzeti kiállítási komplexum 
Elérhetőség: “Nacionalynij kompleksz “ExpoCentr Ukraini”, prs. Gluskova, 1. Kijev, 03680, 
Ukrajna, tel.: +38-044/596-91-16, tel./fax: +38-044/596-91-16, 596-91-24, e-mail: 
marketing@expocenter.com.ua, www.expocenter.com.ua 
Vezérigazgató: O. MARCENYUK 
 
„REZINA-2008” Gumiipari szakkiállítás 
Időpont: 2008. október 28. - 31. 
Helyszín: Expocentr Ukraini (Kijev, prs. Gluskova, 1.) 
Szervező: „Expocentr Ukraini” Nemzeti kiállítási komplexum 

    Ukrajna Iparpolitikai Minisztériuma és az Ukrán Vegyipari Szövetség 
támogatásával. 

A szakmai rendezvény keretében pályázatokat, konferenciát, prezentációkat tartanak.  
A szakkiállítás anyaga (hírlevél, részvételi feltételek, jelentkezési lap) mellékelve. 
Elérhetőség: “Nacionalynij kompleksz “ExpoCentr Ukraini”, prs. Gluskova, 1. Kijev, 03680, 
Ukrajna, tel./fax: +38-044/596-92-24, 596-90-10, e-mail: expo6@expocenter.com.ua, 
www.expocenter.com.ua 
Menedzser: Valéria Iljinicsna PÖSNAJA 

Az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság pályázatot 
hirdet a 2008. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázati rendszer keretében elnyerhető 
támogatások igénybevételére.  
 
A pályázat célja és az elnyerhető támogatás jogcímei 
A pályázat célja, hogy a kereskedelemfejlesztési tevékenység támogatásával megkönnyítse 
a pályázók külpiaci megjelenését, elősegítse a magyar termékek nemzetközi elfogadtatását. 
E célok érdekében támogatás igényelhető az alábbi jogcímekre: 

• külföldi kiállításon kiállítóként, illetve információs standdal való részvétel egyes 
költségei, 

• külföldi kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díja, 

• külföldi kiállításhoz kapcsolódó kísérő rendezvény szervezése, 

• idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információ-hordozók (CD, DVD, 
Pendrive), 

• idegen nyelvű weblap készítés, 

• sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon, 

• cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon, 

• külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja, 

• nemzetközi szervezeti tagdíj, 

• megfelelőség-tanúsítási eljárás, 

4. Pályázati felhívás 
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• nemzetközi szervezeti tagdíj, 

• megfelelőség-tanúsítási eljárás, 
konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra vonatkozó komplex marketingterv 
megvalósítása 
A pályázatok 2008. március 31-től kerülhetnek benyújtásra.  
A pályázati felhívás részletei megtekinthetők a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 
valamint az ITD Hungary Zrt. honlapján: 
 
www.gkm.gov.hu, www.itd.hu 

5. Svéd-magyar Vállalkozói Napok 
2008. szeptember 22-24, Lidköping 
Az ITD Hungary Zrt., a Business Region Göteborg, a Göteborgi Kereskedelmi Kamara, 
Västra Götaland Régió, valamint Lidköping városa Svéd - Magyar Vállalkozói Napok 
megrendezését tervezi Lidköping városában 2008. szeptember 22-24. között. 
 
A Västra Götaland-i régió gazdasági és üzleti lehetőségeit figyelembe véve a rendezvény a 
következő ágazatokra kíván koncentrálni: gépjárműipar (műanyag- és fémipari 
beszállítók), környezetvédelemhez kapcsolódó infrastruktúra (víz-, illetve szennyvíz-
kezelés, hulladék-gazdálkodás), megújuló energia, levegőtisztítási és fűtési rendszerek, 
élelmiszeripar, egészségügyi termékek, automatizálási módszerek és megoldások. 
 
A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatást, egyéb információt, valamint a jelentkezési 
lapot mellékletként csatoljuk. 
 
Jelentkezési határidő: 2008. április 30. 
Kitöltött jelentkezési lapjukat faxon vagy e-mailben szíveskedjenek eljuttatni a következő 
elérhetőségek valamelyikére: 

e-mail:  timea.nagy@itd.hu 

fax: (06-1) 473-8201. 

 

A program véglegesítése a jelentkezések összesítését követően történik majd, 

melyről további tájékoztatást küldenek. 

Bővebb információ: 

Nagy Tímea 
Vezető tanácsadó 
Nemzetközi Üzleti Kapcsolatok 
Stratégiai és Hálózatirányítási Igazgatóság 
ITD Hungary 
1061 Budapest, Andrássy út 12. 
Tel: (06-1) 472-8185 
Fax: (06-1) 473-8201 
www.itd.hu  

6. „Medical Equipment Business Day” üzletember 
találkozó 

The BIO Tech Fair - International Fair on Bioenergy and Biodiesel Technology. With the 
objective of showing new technological products and services, offering participants business 
opportunities and market trends, with respect to the rational use of waste in primary 

7. Bio Tech Fair 2008; 24th to 27th June, Brazil 

A Belgiumi Magyar Nagykövetség Külgazdasági Irodája, az ITDH és a Brüsszeli 
Kereskedelmi- és Iparkamara szervezésében 2008. június 5-én "Medical Equipment 
Business Day" címmel üzletember-találkozót kíván szervezni Brüsszelben a magyar és belga 
vállalatok részére.  

Az előzetes programról szóló dokumentumot, valamint a jelentkezési lapot mellékletként 
csatoljuk. 

Jelentkezési határidő: 2008. április 18.  

Jelentkezését kérjük a brüsszeli külgazdasági iroda részére közvetlenül megküldeni az alábbi 
címre: 

itdbrussels@skynet.be  
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8. The World of Electronics 2008 
Nemzetközi Elektronikai Szakkiállítás 
A „PrestoExpo Ltd.” és az „ExpoTec GmbH.” 2008. október 22-24. között Kijevben 
megrendezi az év legnagyobb ágazati rendezvényét, elektronikai késztermékek, 
komponensek és kiegészítők bemutatására alkalmat teremtő „The World of Electronics 
2008” Nemzetközi Elektronikai Szakkiállítást. A rendezvény helyszíne a KievExpoPlaza 
Kiállítási Központ (Kijev, ul. Szalyutnaja, 2-B.). 
 
A szervező elérhetősége: 

PrestoExpo Ltd. 
Cím: 03062 Kijev, prs. Podedi, 96. of. 32. 
Telefon/fax: +38-044/501-11-99, 400-20-67 
Mobil telefon: +38-067/505-33-15 
E-mail: presto_julia@optima.com.ua, j.gashinova@gmail.com 
Igazgatóhelyettes: Júlia GASINOVA 
Bővebb információ a kiállításról: http://www.presto.kiev.ua/ 

9. TII Tenders Alert 

TITLE:  
CIP - Intelligent Energy - Europe: 2008 Call for Proposals 
 
DEADLINE 
The deadline for submitting applications is 26 June 2008 at 17.00 (Brussels local time) - 
electronic submission only  
 
DETAILS 
 
The objective of the Intelligent Energy - Europe programme is to contribute to secure, 
sustainable and competitively priced energy for Europe by providing for action to 
- foster energy efficiency and the rational use of energy resources (SAVE); 
- promote new and renewable energy sources and support energy diversification 
(ALTENER); 
- promote energy efficiency and the use of new and renewable energy sources in transport 
(STEER). 
This is not an R&D programme (this is covered under the FP7 Energy theme); it will fund 
activities which support capacity building; building and spreading know-how, skills and 
methods; exchanges of experience; development of market and intelligence; policy input; 
awareness raising and information provision; and education and training. The IEE 
programme does not fund "hardware" type investments, demonstration projects or technical 
research and development projects on energy efficiency and renewables. 
 
Eligible participants are any public or private organisation from the EU, Iceland, Norway, 
Liechtenstein and Croatia. 
Types of actions to be funded: 
1. European projects with at least 3 partner organisations from 3 different eligible countries; 
maximum funding period = 3 years and budget = between 0.5 and 2.5 million euro (mainly 
staff costs) 
 
2. Setting up of new local/regional energy agencies 
Only local/regional public authorities can apply; 1 authority = 1 proposal; maximum funding 
period = 3.5 years. 
 
BUDGET 
45 million euro will be made available, supporting up to 75% of eligible project costs. 
 
FURTHER INFORMATION 
The main web site for full information is  http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
call_for_proposals/index_en.htm and the call documents are at  http://ec.europa.eu/energy/

objective of showing new technological products and services, offering participants business 
opportunities and market trends, with respect to the rational use of waste in primary 
industries.                       

The search for alternative sources of energy has proven to  be 
a top necessity that needs to be implemented. Some segments 
offer advantageous and economic options for helping increase 
energy generation capacity in Brazil. 

 
 
More information: http://www.eventobioenergia.com.br/feira/en/ 
Registration form: http://www.eventobioenergia.com.br/feira/en/fichainscricao.php 
 



——————————————————————————————————————————————————————— 
 
Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van, kérjük keressen meg minket: innovacio@laserconsult.hu  

FURTHER INFORMATION 
The main web site for full information is  http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
call_for_proposals/index_en.htm and the call documents are at  http://ec.europa.eu/energy/
intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm 
 


