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1. Innovációs konferencia Szlovéniában
2009. március 25-26 között rendezik a szlovéniai Mariborban a 29. Innovációs és
Vállalkozási Konferenciát, amelynek címe „Nyerő termékek”, kihívások profitot hozó
termékek fejlesztésére.
A konferencián mintegy 400 résztvevőre számítanak külföldi országokból. A fő célja, hogy a
résztvevő vállalati vezetők, feltalálók és akadémikusok megosszák egymással a legújabb
kutatási ismereteket és tapasztalatokat.
A rendezvény szervezője a JAPTI (a szlovén befektetés ösztönzési ügynökség), a maribori
egyetem, valamint az IRP vállalkozói kutatóintézet. Részvételi díj: 480 EUR (adóval együtt),
február 27-ig történő jelentkezés esetén 20%-os kedvezményt adnak a szervezők.
További információk a http://en.podim.org/ weboldalon találhatók angol nyelven.

2. ELTE Innovációs Nap 2009
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ
Tudás- és Technológiatranszfer Irodája tisztelettel meghívja Önt az ELTE Innovációs Nap
2009 rendezvényre, amely 2009. február 03-án, 9:30 órai kezdettel kerül megrendezésre
az Eötvös Loránd Tudományegyetem lágymányosi kampuszán.
Bővebben: http://www.versenykepes.hu/download/10_hir_090129.pdf

3. 2009 - A kreativitás és innováció európai éve
A Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ, korábban Magyar Adatbázis-forgalmazók
Szövetsége) 2008. évben a 18. születésnapját élte meg. A Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal felhívására a Kreatív Iparágak Platformja (KIP) létrehozására beadott pályázatunk
eredményes volt. A 2008. évi DAT konferenciánk is a KIP bemutatása körül szerveződött és
ezért örültünk, hogy az EU 2009. évben szintén a kreativitás és innováció területeire
fókuszál.
2009. január 7-én rendezték meg A kreativitás és innováció európai éve 2009
programsorozat hivatalos megnyitóünnepségét Prágában.
Az Elképzelni, létrehozni, megújítani szlogennel nyitották meg hivatalosan A kreativitás és
innováció európai éve 2009 programsorozatot az EU cseh elnöksége és az európai
Bizottság 2009. január 7-én Prágában egy konferencia keretében.
A rendezvényen többek között a tagállamok magas rangú képviselői, bizottsági tagok, a
cseh kormány képviselői, és az európai év néhány nagykövete vett részt. Az európai évet
Mirek Topolánek, Csehország miniszterelnöke és José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke nyitotta meg, ezzel együtt kezdetét vette az EU cseh elnöksége is. A
rendezvényen részt vett többek között Rubik Ernő, magyar építész, tervező és feltaláló is.
Ján Figel', oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúsági ügyekért felelős biztos az európai
évvel kapcsolatos nyilatkozatában elmondta: - A 2009-es európai év számtalan területet
érint, az oktatástól és a kultúrától kezdve a vállalatokat, a régiós, a kutatási, a társadalmi és
foglalkoztatási politikákat és elveket, az energiaipart, a szállítmányozást és az információs
társadalom területét.
A kreativitás és innováció európai évének létrehoztak egy külön honlapot, amelyen
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A kreativitás és innováció európai évének létrehoztak egy külön honlapot, amelyen
rendszeresen frissítik a programsorozattal kapcsolatos híreket, eseményeket és
tevékenységeket. Emellett interjúkat és a már megvalósult projektek eredményeit is
elolvashatják az érdeklődök az oldalon.
Az európai év keretében számtalan konferencia megvalósítását tervezik, folytatódni fog a
tavalyi évben megkezdett Brüsszeli Viták beszélgetés-sorozat is, melynek első részét 2009
februárjában tartják.
Bővebb információ: Európai Bizottság; www.create2009.europa.eu

4. ENREG® ENERGIA REGENERABILA
Nemzetközi Kiállítás és Konferencia
ENREG® ENERGIA REGENERABILA
Nemzetközi Kiállítás és Konferencia a Megújuló Energiaforrásokról és az Energiahatékony
Építésről és Épület felújításról
Az ENREG® Nemzetközi Kiállítás és Konferencia első alkalommal kerül megrendezésre
2009. március 26 és 28 között Aradon.
A ENREG® ENERGIA REGENERABILA átfogó képet nyújt a megújuló energia teljes
palettájáról.
Mire lehet számítani?
8 megújuló energiával kapcsolatos téma egy fedél alatt, azaz:
Geotermia
Fából nyert energia
Energiahatékony Építés és Felújítás
Kapcsolt Energia
Napenergia
Hőszivattyú
Vízenergia
Szélenergia
Konferenciák:
A Energy Efficient Building & Renovation és a Wood Energy nemzetközi konferenciák mellett
megrendezésre kerül geotermális, vízenergia, napenergia és a hulladékból energiát
konferencia.
Partnerország:
Örömmel közöljük Önökkel, hogy az ENREG® partnerországa 2009-ben Magyarország
lesz!
Sustainable Energy Europe Campaign
ENREG® az EU által támogatott kampány tagja.
Amennyiben biztosítani kívánja részvételét a kiállításon, kérje kötelezettségektől mentes
ajánlatunkat!
A ENREG® ENERGIA REGENERABILA keretében lehetősége van találkozni a világ minden
tájáról érkező, a témában jártas szakemberekkel, illetve megismerni a legújabb tudományos
és gyakorlati eredményeket.
További kérdések esetén állunk rendelkezésére:
hungary@reeco.hu
Bővebb információ:
Demeter Ágnes
Projektmenedzser
REECO Hungary Kft.
1123 Budapest, Győri út 20.
Tel.: +36 1 225 2143
Mobile: +36 30 527 8565
Fax.: +36 1 225 2145
demeter@reeco.hu
www.renexpo.hu
www.reeco.hu

5. Magyar Innovációs Nagydíj
2009. február 10-éig lehet pályázni a 17. Magyar Innovációs Nagydíjra a pályázaton azok a
Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2008. évben
kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások
értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatásfejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.
A pályázat teljes kiírása megtalálható: www.innovacio.hu
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A pályázat teljes kiírása megtalálható: www.innovacio.hu

6. MEDICINA.UA”-Spring II. Nemzetközi Egészségügyi
Szakkiállítás
MEDICINA.UA”-Spring II. Nemzetközi Egészségügyi Szakkiállítás keretében
BabyMed, InFarmacia, MedTech, InterMed, REhability, FinMedService
Időpont: 2009. április 14. – 17.
Helyszín: Nemzetközi Kiállítási Központ (Kijev, prs. Brovárszkij, 15.)
Tematika: orvostechnikai berendezések;
gyógyszeripari termékek;
gyógykezelés Ukrajna egészségügyi központjaiban ill. külföldön;
gyermekegészségügyi ellátás;
rehabilitációs egészségügy;
egészségügyi biztosítás.
A program keretében konferenciák, szemináriumok stb. megrendezésére is sor kerül.
Szervező: „VneshExpoBusiness”
Elérhetőség: “Компания „ВнешЭкспоБизнес”, ул. Воровского, 37/14, г.Киев, 01054,
Ukrajna, tеl.: +38-044/238-61-00, 238-62-55, fax: +38-044/272-29-82; e-mail:
expert@vneshexpo.kiev.ua, www.vneshexpo.kiev.ua
Projektvezető: Anna GORBACSOV

7. Részvételi lehetőség biotechnológiai
rendezvényeken
Az ITD Hungary megkezdte a résztvevők toborzását három, kiemelkedő jelentőségű
nemzetközi biotechnológiai rendezvényre.
BioSquare, Lyon (Franciaország), március 9-11.
Évek óta az egyik legnagyobb és leglátogatottabb európai élettudományi fórum. A magyar
megjelenés 2004-óta egyre kiterjedtebb.
A kedvezményes jelentkezés határideje: 2008. január 16.
BioEurope Spring, Milánó (Olaszország), március 16-18.
A BIO-Europe Spring konferencia, kiállítás és üzletember-találkozó az évenként
megrendezett BioEurope tavaszi megfelelője. A cégeknek kiváló partnerkereső lehetőséget
nyújt a kiállítás szakmai programja. Mindezek mellett lehetőség nyílik arra is, hogy a
résztvevők a konferenciákon bemutatott új kutatási eredményekről is bővebb és
részletesebb ismereteket szerezhessenek. Tavaly a tavaszi kiállítás keretében 5860
partnertalálkozó zajlott le, a kiállításon 862 cég, 35 nemzetközi kiállító vett részt.
Jelentkezési határidő: 2009. január 15.
BIO 2009, Atlanta (Egyesült Államok), 2009. május 18-21.
A világ legrangosabb biotechnológia szakmai vására, konferenciával és partnering
rendezvényekkel összekötve.
Az ITD Hungary az előző évek sikeres magyar jelenlétei alapján úgy döntött, hogy 2009-ben
is kollektív magyar standot szervez 40 nm2-en.
A jelentkezők jogot szereznek arra, hogy a magyar standon megjelenjenek. A kiállításra –
hasonlóan a tavalyi rendszerhez - belépőt biztosítunk.
Jelentkezési határidő: 2009. január 15.
Bővebb információ:
http://www.itd.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=09bio1

8. Részvételi lehetőség a CEBIT-en
A 2009. március 3-8. között rendezendő CEBIT (www.cebit.de) információtechnológiai
kiállításon
az ITD Hungary - az előző évekhez hasonlóan - ismét magyar megjelenést szervez.
A Deutsche Messe által szervezett esemény a világ egyik legjelentősebb ICT kiállítása.
Tavaly több mint 6000 kiállító vett részt rajta, és összesen 495.000 látogatója volt.
A kiállítás fő témái:
- Business Solutions - http://www.cebit.de/business_e
- Public Sector Solutions – http://www.cebit.de/public_e
- Home & Mobile Solutions – http://www.cebit.de/homemobile_e
- Technology & Infrastructure - http://www.cebit.de/techinfra_e
A kiállítással párhuzamosan szakmai konferenciát is rendeznek.
http://www.cebit.de/events
A meghívót és a programot csatoljuk.
Jelentkezési határidő: 2009. január 16.
Bővebb információ:
http://www.itd.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=09ict1

http://www.itd.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=09ict1

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

