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Magyar Innovációs 
Szövetség  

Dél-alföldi Regionális 
Képviselet 

1.  Szakmai konzultáció külgazdasági szakdiplomatákkal 

Megjelent a Magyar Innovációs Szövetség legújabb hírlevele 
Letöltés/megtekintés 

Az ITD Hungary Zrt. 2008. július 9-10-11-én szakmai konzultációra várja azokat a magyar 
vállalkozásokat, amelyek exportlehetőségeket, külföldi partnereket tőkekihelyezési 
lehetőségeket keresnek, vagy egyéb információkat szeretnének kapni más országokban 
nyíló üzleti lehetőségekről. A „Nyílt Napokon” a vállalatok vezetői 40 országból hazaérkező 
külgazdasági szakdiplomatánknak tehetik fel kérdéseiket 15-20 perces konzultációkon: 
2008. július 9-én, szerdán, 8,00-17,00 óra között 
Bosznia - Hercegovina, Csehország, Dánia, Dél-Korea, Görögország, Írország, Japán, 
Kanada, Lengyelország, Montenegro, Olaszország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, 
USA 
2008. július 10-én, csütörtökön, 8,00-17,00 óra között 
Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Nagy-Britannia, 
Németország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Törökország, Ukrajna 
2008. július 11-én, pénteken, 8,00-15,00 óra között 
Egyiptom, Finnország, India, Irán, Izrael, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Lettország, Norvégia, 
Vietnám 
Jelentkezés folyamata: 
1.      Cégregisztráció (az ITD honlapján: www.itd.hu) 
2.      Jelentkezés a info@itd.hu e-mail címen, vagy 1/472-8140 -es faxszámon, legfeljebb 3 

ország feltüntetésével. A tárgyalási időbeosztás a jelentkezések sorrendjében kerül 
összeállításra. 
Jelentkezési határidő: 2008. június 27. 

3.      ITD írásban értesítést küld a tárgyalás időpontjáról. 
A programmal kapcsolatos további információt az 1/472-8150-es számon érhetnek el. 
A rendezvény jelentkezési lapját és a meghívót levelemhez csatolva küldöm. 

2. Európai Vállalkozási Díj—2008. 

Harmadik alkalommal hirdeti meg az Európai Vállalkozás Díj elnyerésére vonatkozó 
pályázatot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. A díj azokat a kiváló 
kezdeményezéseket ismeri el és jutalmazza, amelyek helyi és regionális szinten 
támogatják a vállalkozói tevékenységet. 
Az Európai Vállalkozás Díjat az Európai Bizottság (EB) még 2005-ben alapította, s azóta 
évente meghirdetésre kerül. A díjjal az EB célja a vállalkozói tevékenységet előmozdító 
sikeres kezdeményezések kiválasztása és elismerése, a legjobb vállalkozási gyakorlatok 
bemutatása, illetve azok megosztása az egységes európai piac szereplőivel. A díjjal 
pénzjutalom nem jár. 
A nemzetközi elismerés odaítélése két lépcsőben történik. Az első, nemzeti fordulóra a 
pályázatok benyújtási határideje 2008. szeptember 30.  A nemzeti forduló eredménye 
alapján az európai döntőbe 2008. november 30-ig országonként összesen két 
kezdeményezés nevezhető, két különböző nevezési kategóriában. Az Európai Vállalkozás 
Díj – 2008 ünnepélyes eredményhirdetésre várhatóan 2009 áprilisában kerül sor Prágában, 
az EU cseh elnöksége alatt.  
A versenyben történő részvételre idén felhívást kapott az Európai Unió 27 tagállama, 
valamint Izland, Norvégia és Törökország. A pályázati felhívás alapján a több országot 
érintő, határokon átívelő kezdeményezésekre vonatkozó nevezések is befogadhatók, 
feltéve, hogy valamennyi érintett ország támogatja azokat. A díjat a vállalkozásokon kívül 
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valamint Izland, Norvégia és Törökország. A pályázati felhívás alapján a több országot 
érintő, határokon átívelő kezdeményezésekre vonatkozó nevezések is befogadhatók, 
feltéve, hogy valamennyi érintett ország támogatja azokat. A díjat a vállalkozásokon kívül 
megkaphatják a köz- és a magánszféra partnerségei is, vagyis az állami hatóságok és a 
magánszektor közötti olyan együttműködési formák, amelyek célja infrastruktúra vagy 
szolgáltatásnyújtás finanszírozása, kiépítése, felújítása, irányítása vagy karbantartása.  
Pályázati kategóriák 
1. Vállalkozástámogatási díj (Entrepreneurship Promotion Award) 

2. Bürokrácia visszaszorítása díj (Red-tape Reduction Award) 

3. Vállalkozásfejlesztési díj (Enterprise Development Award) 

4. Befektetés a szakértelembe díj (Investment in Skills Award) 
Felelős és felelősségteljes vállalkozás díj (Responsible and Inclusive Entrepreneurship 
Award) 

A 2007-es évben a nemzetközi versenyben Magyarországot a Borsod-Abaúj-Zemlén megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Kárpátok Üzleti Akadémia programja és a KAVOSZ Zrt. 
Széchenyi kártya konstrukciója képviselte. A nemzetközi zsűri döntése alapján a KA-VOSZ 
Széchenyi Kártya programja – mint európai szinten is a legjobb gyakorlatok egyike – a 
„Bürokrácia visszaszorítása” díj-kategóriában az első két legjobb pályázat közé került, és 
mint szélesebb körű nyilvánosságot érdemlő projekt, elismerő oklevélben részesült.  

Az idei év pályázati kiírása és a nevezési lapja a következő címen érhető el: 
www.nfgm.gov.hu  

3. Magyar—Lett Üzletember találkozó 

Maris Riekstins, lett külügyminiszter, üzletemberek kíséretében Magyarországra látogat. Az 
ITD Hungary Zrt. és a Lett Köztársaság Budapesti Nagykövetsége magyar-lett gazdasági 
fórumot és üzletember találkozót szervez. A fórumot követően kétoldalú 
megbeszélésekre lesz lehetőség a lett üzletemberekkel. A résztvevők listáját az érdeklődési 
kör megjelölésével angol nyelven mellékeljük 
Szíves figyelmükbe ajánlom, előzetes tájékozódás, esetleges kapcsolatfelvétel céljából a 
részt vevő cégek elektronikus elérhetőségét is. 

A fórum munkanyelve angol-magyar (kísérő tolmácsolással). A kétoldalú megbeszélések 
angol nyelven folytathatók. 
időpont: 2008. július 7. – hétfő – 10:30,  
helyszín:ITD Hungary Zrt. székháza 

 1061 Budapest, Andrássy út 12., I. em. 
Részvételi szándéka esetén a jelentkezési lapot legkésőbb 2008. június 30-ig kérjük, az 
alábbi e-mail címre natalija.pongor@itd.hu (tárgyalási partnerük megjelölésével) 
visszaküldeni szíveskedjék. 

Budapesten lesz az Európai Innovációs és Technológiai Intézet székhelye - így döntöttek 
szerdán Brüsszelben, egyhangúlag, az Európai Unió tagországainak versenyképességi 
ügyekben illetékes miniszterei. Az Európai Unió kutatóközpontjának felállításáról tavaly 
nyáron született meg a végleges döntés. Az intézet 2013-ig mintegy 300 millió eurós 
költségvetéssel rendelkezik majd, várhatóan 50-60 fős személyzettel kezdi meg működését. 
Első programjai a megújuló energiaforrások és a klímaváltozás témakörében indulnak majd. 
Az intézetnek január 1-jén meg kell kezdenie működését. 

4. Európai Innovációs és Technológiai Intézet Budapesten 

5. Enterprise Europe Network—B2Fair üzleti találkozó 

Az Enterprise Europe Network ITD Hungary Zrt. ezúton tisztelettel meghívja a B2Fair 
koncepció égisze alatt megrendezésre kerülő alábbi nemzetközi üzletember találkozókra, 
amelyeken egyenként több mint 20 ország partnerintézménye által, legalább 200 cég vesz 
részt. 
2008. szeptember 11-12. – Németország, Stuttgart 
AMB – Nemzetközi fémipari kiállítás 

• fémvágó szerszámgépek 
• fizió-vegyi eljárású szerszámgépek 
• egyéb gépek 
• precíziós eszközök 
• mérőberendezések és minőség biztosítás 
• robotok, munkadarabok és szerszámkezelés 
• összetevők és kiegészítők 

*Részvételi díj: 150 EUR+ÁFA 
Jelentkezési határidő: 2008. augusztus 25. 
2008. szeptember 16-17. – Csehország, Brno 
MSV – Nemzetközi műszaki szakkiállítás 

• gépészeti anyagok és alkotóelemek 
• 
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• gépészeti anyagok és alkotóelemek 
• eszköz és megmunkáló gépek 
• precíziós eszközök 
• fémipari kiegészítők 
• eszközök, felületi és hőkezelések, hegesztés és fémkötés 

*Részvételi díj: 150 EUR+ÁFA 
Jelentkezési határidő: 2008. augusztus 30. 
2008. október 22-23. – Belgium, Liége 
Le forum des entrepreneurs 

• információs technológia 
• szállítmányozás és logisztika 
• beszállítás 
• gépek és berendezések 
• szolgáltatások: kommunikáció és marketing, humán erőforrás menedzsment 

*Részvételi díj: kiállítóknak ingyenes, látogatóknak 100 EUR+ÁFA 
Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 26. 
2008. november 12-13. – Svédország, Jönköpin 
Elmia Subcontractor -  Nemzetközi beszállítói szakkiállítás 

• autóipar 
• gépipar 
• fémipar 
• termékek és alkatrészek 
• alapanyagok, nyersanyagok, fékész termékek 
• gyártási eljárások 
• szerszámok és kellékek 

*Részvételi díj: 150 EUR+ÁFA/első személy, 100 EUR+ÁFA/további személyek 
Jelentkezési határidő: 2008. október 20. 
A rendezvényre jelentkezhetnek gyártók, nagykereskedők, és mérnök tanácsadók is. A 
szakvásárok mellett sor kerül uniós támogatással megvalósuló B2Fair nemzetközi 
üzletember találkozókra. Az esemény a vállalkozások üzleti kapcsolatépítését segíti elő 
azáltal, hogy a résztvevők – a kiállítás megtekintése mellett – előre egyeztetett időpontokban 
folytatnak kétoldalú tárgyalásokat, személyre szabott tárgyalási naptár alapján. A regisztrált 
cégek profilját a program hivatalos honlapján található elektronikus katalógus tartalmazza. 
*A rendezvények részvételi díja tartalmazza az adott vásárra szóló belépőjegyeket, a 
személyes találkozók megszervezését, a cégprofil megjelentetését a projekt elektronikus 
katalógusában és technikai segítségnyújtást a rendezvény teljes időtartama alatt és azt 
megelőzően. 
A svédországi programon egyedülálló és komplex szolgáltatást nyújtunk: 
1. A kiállításon az ITD Hungary információs standot működtet, amelyen a magyar vállalatok 
kiállíthatják előzetesen megküldött ismertető anyagaikat. Ha személyesen kívánnak a cégek 
részt venni a kiállításon, lehetőséget biztosítunk, hogy az ITD Hungary standján 
megjelenjenek. Programfelelős: Szávai Orsolya tel: 06/1/472-8164, e-mail: 
orsolya.szavai@itd.hu 
2. Az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló B2Fair nemzetközi üzletember találkozó 
szervezésében az Enterprise Europe Network ITD Hungary Zrt. partnerként vesz részt. 
Hivatalos honlap: http://www.b2fair.com/ . Programfelelős: Mészáros Mónika Alíz, e-mail: 
mmonika@itd.hu, tel:06/1/472-8152 www.enterpriseeurope.hu 

6. Környezet Megtakarítás Díj—2008. 

A KÖVET 2008-ban is meghirdeti Környezeti Megtakarítás Díjait. A pályázaton 
bármely szervezet részt vehet olyan megvalósult intézkedésekkel, amelyek 
egyszerre hoztak környezetvédelmi és gazdasági hasznot. A legjobb 
intézkedéseket négy kategóriában díjazzuk az októberi éves KÖVET 
konferencián. A díjakat a rövid és hosszú távú megtérülés mellett kisvállalkozás 
kategóriában is kiosztjuk, továbbá innovációs különdíjat is odaítélünk.  A 
pályázatok helyet kapnak az Ablakon bedobott pénz VII. című esettanulmány-
kötetben és a www.ablakonbedobottpenz.hu internetes oldal adatbázisában. 
A Díjak és a részvétel előnyei 

• A Környezeti Megtakarítás Díjakat a nyertes cégek ünnepélyes keretek között, a 
környezetvédelmi minisztertől vehetik át a KÖVET éves konferenciáján 2008. 
október 28-án. 

• A három díjazott cég példamutató intézkedéseit bemutatjuk a konferencián. 
• A nyertes vállalatok versenybe szállhatnak az Európai Unió Európai Üzleti Díj a 

Környezetért c. díjáért. 
• A nyertes pályázatot író szakemberek ingyenesen vehetnek részt a KÖVET 2009-es 

rendezvényein. 
• A nyertes cégektől 3 fő ingyenesen részt vehet a konferencián. 
• A beküldött esetek bekerülnek az Ablakon bedobott pénz VII. című kiadványba, és a 

www.ablakonbedobottpenz.hu internetes oldal adatbázisába. 
• A kötetből a benne szereplő szervezetek 100-100 tiszteletpéldányt kapnak. 
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7. ICT PSP Call for Proposals and Work Programme  
This second call aims at stimulating innovation and competitiveness through the wider 
uptake and best use of ICT by citizens, governments and businesses.  
Theme  
1:    ICT for user friendly administrations; public services and inclusion 
1.1. Preparing the implemlentation of the Services Directive 
1.2. Reduction of Administrative Burdens across the EU 
1.3. Emergency Services Accessible to all 
1.4. ICT for ageing well with cognitive problems, combining assistive and independent living 
       technologies 
1.5..Capacity building for eInclusion 
1.6. Improving certification of eHealth products 
Theme  
2:    ICT for energy efficiency and sustainability in urban areas 
2.1. ICT for energy efficiency in public buildings and spaces, including lighting, 
2.2. ICT for adaptive urban transport managmeent infrastructure and services 
2.3. Consensus building and experience sharing for ICT for energy efficiency and 
       sustainability in urban areas. 
Consensus building, experience sharing on Internet evolution and security 
3.1. A European concerted effort on RFID 
3.2. Trusted information infrastructures and biometric technologies 
3.3. Leveraging IPv6 take-up in Europe for scaling the expected growth of the Internet 
The total budget is EUR 52 million. 
The deadline for receipt of proposals is 9 September 2008. 
FURTHER INFORMATION:The full text of the call for proposals and workprogramme are 
available at:http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 
Copy of the the slides of the info day organised on 23 April in Brussels are available 
at: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/
documents/01_ictpsp_infoday08.pdf 

www.ablakonbedobottpenz.hu internetes oldal adatbázisába. 
• A kötetből a benne szereplő szervezetek 100-100 tiszteletpéldányt kapnak. 
• Az esettanulmányban szereplő cégek intézkedéseiről és a díjazott vállalatokról eddig 

mintegy 110 cikk és interjú jelent meg, így jelentős marketingértékkel is lehet 
számolni. 

 Akik már pályáztak 
Az elmúlt hat évben 56 szervezet 67 pályázattal indult a Díjak elnyeréséért, és került be 
esettanulmányával az Ablakon bedobott pénz című kötetekbe és az internetes adatbázisba. 
Korábbi díjazottak: AES-Tisza Erőmű, Állami Autópálya Kezelő, Chinoin, Dreher, 
Duna-Dráva Cement, Dunapack, Flextronics, Gallicoop, GE Hungary, Holcim, 
KEMÁK, Linamar, Mondi, PHOENIX Rubber, Print Sisters, Samsung SDI. 
A részletes kiírást és jelentkezési lapot csatolva megtalálja. 
Jelentkezési határidő 2008. június 30. 

8. Baltic Dynamics 2008—Innovation-Key from Slowdown 
to Growth 

This year "Baltic Dynamics 2008" will be held in Tartu, Estonia, 3-5 September, under 
the title: "INNOVATION – KEY FROM SLOWDOWN TO GROWTH".  
Baltic Dynamics 2008 is addressing the challenge which Baltic States and many other 
European and world countries face – how to address economic slowdowns and find new 
strategies for growth. 
The conference will focus upon the following main topics:  

• Global Context for Innovation - Discussions will be held on recent developments in 
the main markets of the world and case studies will be presented how this is influencing 
innovation activities and competitiveness of companies in Europe and worldwide. 

• Environment and Energy - Relevant approaches and case studies will be presented 
on how the current developments, challenges and constraints in environment and energy 
sectors can stimulate innovation in broad range of companies and public sector 
organisations. 

• Science and Technology Parks - Novel and innovative approaches on the changing 
role of science and technology parks will be presented based on the case studies. 

• Security, Internet and Innovation - Relevant case studies will be presented on how 
the problems and challenges related to security and Internet can stimulate innovation and 
strengthen competitiveness of companies. 

• European Cooperation for Innovation - Number of interesting results and case 
studies on stimulating innovation through European interregional cooperation will be 
presented. 
For additional information contact Conference Organizing Committee: 
info@balticdynamics.com 



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

presented. 
For additional information contact Conference Organizing Committee: 
info@balticdynamics.com 
Conference Homepage: www.balticdynamics.com 


