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Tisztelt Partnerünk és Olvasónk!

Ön a Dél-Dunántúli 
Regionális Innovációs 
Ügynökség elektronikus 
formában szerkesztett 
innovációs információkat 
tartalmazó segédletét, a 
DDRIÜ elektronikus Hírle-
velét tartja a kezében.

Ügynökségünk évek óta 
fontos feladatának tartja 

az innovációval kapcsolatos legfontosabb információk 
összegyűjtését, szűrését és azok közvetítését az inno-
vációs folyamatokban érdekelt vállalkozások, intézmé-
nyek és egyéb szervezetek felé. Hírlevelünkben így az 
aktuális régiós, hazai és nemzetközi híreken túl pályázati 
lehetőségeket, a K+F legérdekesebb újdonságait is be-
mutatjuk, kiadványunk végén naptár formájában rend-
szerezzük az elkövetkezendő hónapok legfontosabb 
innovációs rendezvényeit, képzéseit, illetve számonként 
a régió egy-egy fontos innovációs szereplőjével készített 
interjúban olvashatja a az aktuális sikertörténeteket. 

Fontosnak tartjuk, hogy Hírlevelünk olyan formában 
készüljön el, mely a leghatékonyabb módon közvetíti 
az információkat Olvasóink felé, ezért az Ügynökség 
munkatársai nevében arra kérném Önt, hogy juttassa el 
hozzánk a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, 
e-mailben (innovacio@ddriu.hu), vagy akár Facebook 
oldalunkon. A beérkezett javaslatokat igyekszünk beépí-
teni a szerkesztési folyamatokba, hiszen kiemelt prioritást 
élvez cégünk életében a folyamatos együttműködés és 
a fejlődés iránti elkötelezettség.

Olvassa és hasznosítsa -hírlevelünket, amellyel remél-
jük, hozzájárulunk minden kedves Olvasónk kutatás-
fejlesztés és innováció területén megvalósuló további 
sikereihez!

Tisztelettel a szerkesztők nevében is:  
Kocsis Tamás

DDRIÜ havi hírlevél
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
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Együttműködés a Szellemi Tulajdonvédelem Nemzeti 
Hivatalával

A szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a hét regionális in-
novációs ügynökség –(köztük a Dél-Dunántúli Regionális 
Innovációs Ügynökség is) megerősítve a korábbi évekre is 

visszanyúló közös tevékenységüket − együttműködési megálla-
podást írtak alá Budapesten, a hivatal székházában, 2014. január 
22-én.

Az  sZTNH az elkövetkező években is folytatni kívánja a kis- és 
közepes vállalkozások szellemitulajdon-védelmi tudatosságának 
fokozását és azok információs ellátottságának növelését célzó, 
2004. évben elindított Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképes-
séget Alapozó cselekvési (VIVAcE) akcióprogramját, amelyben 
továbbra is kiemelt szerepet szán szakmai partnereinek.

A regionális innovációs ügynökségeknek változatlan célja, 
hogy – 2005 óta országos hálózatként működve − elősegítsék 
az adott régió nemzetközi versenyképességének a növekedését, 
az innováció- és vállalkozásorientált fejlesztéseket, innovációs 
szolgáltatásokat nyújtsanak, valamint összefogják az innovációs 
folyamatban érdekelt regionális szervezeteket. E törekvésben a 
szellemitulajdon-védelmi szempontok kiemelt szerepet kapnak.

A megállapodás arra is kitér, hogy a szellemitulajdon-védelmi 
tudatosság növelése, illetve a kkv-k szellemitulajdon-védelmi is-
mereteinek további bővítése érdekében információs pontot mű-
ködtetnek. 

Forrás: SZTNH

mailto:DDRI%C3%9C%20H%C3%ADrlev%C3%A9l?subject=innovacio%40ddriu.hu
https://www.facebook.com/ddriu.nonprofit.kft
https://www.facebook.com/ddriu.nonprofit.kft 
http://www.ddriu.hu/htmls/?ID=551
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Eredményes klaszterépítés

Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter (AFK) sikeresen 
zárja az Új széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Opera-
tív Programja keretében támogatott induló klaszter 

pályázatát, mely jelentősen hozzájárult a Klaszter kiépítésé-
hez és tevékenységeinek elindításához valamint rövid távú 
céljainak eléréséhez.

Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter 2011 áprilisában 
alakult 18 taggal. Közép-kelet Európában egyedüliként kon-
centrálja a tudományág ismereteit, kutatásait és fejleszté-
seit. A globális tudományos életben és a versenyszférában 
egyaránt presztízzsel és nemzetközi referenciákkal, hosszú 
távú együttműködő partnerekkel rendelkező vállalatok 
klaszterbe történő tömörülésük alkalmával azt a célt tűzték 
ki, hogy az alkalmazott földtudományok terén teljes körű 
szolgáltatást tudjanak nyújtani megrendelőiknek. 

Az AFK klasztertagok által egyenként és együttesen is aján-
lott szolgáltatások a környezettudatos gazdálkodás szerves 
részét képezik. 

Az alábbi projektekhez nyújtanak a klasztertagok mérnöki 
szolgáltatásokat:

 »  Geotermikus kutatás, 
 »  Megújuló és nem megújuló energiahordozók kutatása, 
 »  szénhidrogén-kutatás,
 »  Nyersanyagkutatás, 
 »  széndioxid-elhelyezés kutatása, 
 »  Radioaktívhulladék hosszútávon történő biztonságos 

elhelyezése, 
 »  Építőipar szakterületén a földtani folyamatokra visszave-

zethető problémák (pl. belvízproblémák, löszfalomlások) 
megelőzése, kármentesítés, 

 »  Környezetgazdálkodás és a mezőgazdaság egyes ágaza-
tait (pl. üvegházi termelés) érintő problematikákra is 
megoldást kínálunk. 

2011 szeptemberétől élt az induló klaszter pályázati támo-
gatással az AFK, mely a Klaszter alapvető stratégiai doku-
mentumainak elkészítésétől, a hatékony marketingen át a 
nemzetközi kapcsolatépítésig több téren segítette az előre 
lépést. 

Az AFK legjelentősebb eredményének értékeli, hogy 
mind hazai, mind nemzetközi szakmai körökben egyre 
ismertebbé válik a Klaszter léte. Mindez a hatékony, több-
oldalú kommunikációnak köszönhető, aminek része volt 
a világviszonylatban jelentős, nemzetközi konferenciá-
kon és kiállításokon való részvétel és a folyamatos part-
nerkapcsolat építés. 
számos projektötlet került kidolgozásra, amelyek nagy 
része nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködések 
alapja lehet, városi fejlesztéseket is magába foglal, illetve 
a szakma utánpótlás képzésének átszervezésére vonatko-
zó elképzelés is született a minőségi és megbízható tu-
dásgenerálás érdekében. 
A jövőben a Klaszter szeretné erősíteni tagjainak együtt-
működését és nemzetközi megbízásokat biztosítani szá-
mukra. A további szervezeti fejlődés érdekében az Akkre-
ditált Innovációs Klaszter címet pályázta meg az AFK, ami 
jelentősen hozzájárulna az elkövetkező években a közös-
ség sikeres működéséhez, üzleti haszon realizálásához.

Ha az Alkalmazott Földtudományi Klaszterről többet sze-
retne megtudni vagy kapcsolatba lépne a munkaszerve-
zettel, akkor látogassa meg honlapunkat: 
www.foldtudomany.hu vagy vegye fel velünk a kapcsola-
tot: info@foldtudomany.hu

Forrás: Alkalmazott Földtudományi Klaszter

K+F adóalap-kedvezmény

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más tör-
vények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi cXXII. törvény módosítását 2013. november 29-
én fogadta el a parlament.

A módosítás értelmében lehetővé válik, hogy az adózó a 
kapcsolt vállalkozása tevékenységi körében végzett kuta-
tás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költsége alap-
ján megállapított adóalap csökkentő tétellel csökkentse 
az adózás előtti eredményét. 

A rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy kutatás-
fejlesztési tevékenység kapcsolódjon az adózó és kap-
csolt vállalkozása vállalkozási, bevételszerző tevékenysé-
géhez, valamint, hogy az adózó rendelkezzen a kapcsolt 
vállalkozás nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt 
vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett 
kutatás-fejlesztési tevékenysége közvetlen költségének 
összegét, valamint az összegre tekintettel az adózó által 
érvényesíthető összeget.

Forrás: MISZ

http://www.appliedearthsciences.org/
http://www.ddriu.hu/htmls/?ID=540&start=5
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Régió

Sikeresen működik a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter

A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (DDGK)  megtartotta 
a DDOP.1.1.3.-11-2011-0006 azonosítójú „Dél-Dunán-
túli Gépipari Klaszter indulásának segítése, innováci-

ós szolgáltatások kifejlesztése” című projekt záró rendezvé-
nyét.

A rendezvény megnyitóján Dr. Hüse István a klaszter elnö-
ke elmondta, hogy a mintegy nettó 22 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült klaszter az elmúlt két év-
ben sikeresen és hatékonyan valósította meg a pályázatban 
vállalt feladatokat, mely megalapozta a jövőbeli működésük 
bázisát és egyben a fejlődési irányukat.

Elkészült a DDGK Képzésfejlesztési stratégiai terve, melynek 
célja a duális szakképzés mentén történő képzésfejlesztés a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő tudású és mennyisé-
gű szakemberek elérése érdekében. A stratégia tartalmaz 
pályaorientációs stratégiát, tanmenet fejlesztési módszer-
tant, iskolai és céges oktatók közötti együttműködési és do-
kumentációs rendszer modellt.  

A klasztertagok tíz alkalommal, a rendkívül népszerű Bench-
marking Klubülés keretében látogatták meg egymás vállal-
kozását és osztották meg tapasztalataikat, véleményüket.

A közös innovációs projektek azonosítása és előkészítése 
is megtörtént, melyek kiemelt fontossággal bírnak a 2014-
2020-as tervezési időszakhoz. A klasztertagoknál jelentke-
ző költséghatékonyságot növelő közös beszerzési projekt 
számszerű eredményeket hozott.

Forrás:  Pécsinapilap.hu

Új dohánygyár épül Pécsen kilencmilliárd forintból

A BAT menedzsmentje a napokban döntött a beruhá-
zásról, amely jelenleg a második legnagyobb fejlesz-
tés a cég részéről Európában.

Összességében a dobozos cigaretta gyártása visszaszorul 
majd, a vágott dohányé erősödik, és lesz innovatív termék 
is. Erről Tóth Attila egyelőre nem beszélhetett, csak annyit 
mondott el, egyedülálló lesz a piacon. A terméket már az új, 
nyolcezer négyzetméteres csarnokban készítik, és kilencven 
százalék felett exportra gyártják majd.

Az új gyár a régi ipari parkban, az Elcoteq egykori Finn utcai 
gyártócsarnokában lesz.

Forrás:  Bama.hu

Együttműködik a Richter Gedeon és a PTE

 Kiemelkedő színvonalú, közös tudományos műhely 
működtetését és együttes pályázatok benyújtását cé-
lozza a Richter Gedeon Nyrt. és a Pécsi Tudományegye-
tem által kötött megállapodás. 

A Richter számára stratégiai fontossággal bírnak a ha-
zai egyetemi, akadémiai intézményekkel kötött tudo-
mányos, kutatási együttműködések. Az egyetemek tu-
dományos, K+F tevékenységei mellett egyre komolyabb 
szerepet kap az innováció és kutatáshasznosítás, mely a 
felsőoktatási intézmények megítélésében már kimagas-
ló jelentőséggel bír. 

A PTE-nek mint Pécs legnagyobb foglalkoztatójának, 
és mint a tudomány meghatározó szereplőjének, elemi 
érdeke, hogy a rendelkezésre álló szellemi potenciálja a 
lehető leghatékonyabban hasznosulhasson a tudásipar-
ban.

A Richter és a PTE között hosszú ideje fennálló tudo-
mányos együttműködés egy újabb stratégiai állomását 
jelenti a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával nemzet-
közi színvonalú, a legszigorúbb standardoknak és etikai 
normáknak mindenben megfelelő viselkedés-kutató 
egység létrejötte.

Az újonnan alapított Grastyán Endre Kutató Központ-
ban a magasabb rendű agyműködés vizsgálata válik le-
hetővé majmokon és ezáltal pl. korunk egyik legintenzí-
vebben növekvő egészségügyi problémája, a demencia 
gyógyszeres kezelésének lehetősége is. 

Az ipari-egyetemi együttműködés keretei között a 
Richter az infrastruktúrát, míg a PTE a tudományos hát-
teret és a főemlős vizsgálatokhoz szükséges tudást biz-
tosítja. 

Az együttműködés keretében a Richter a PTE tudomá-
nyos munkacsoportja számára teremt korszerű, az uniós 
standardoknak megfelelő működési körülményeket, és 
egyúttal vállalja a kutató központ folyamatos fenntar-
tását is. Az itt folyó munka eredményei a Richter, a PTE 
és a nemzetközi kutató közösség tudását gyarapítja, és 
újabb jó példa a hazai innováció szempontjából meg-
határozó együttműködésre az ipari és egyetemi szféra 
között.

Forrás: Bama.hu

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Sikeresen_mukodik_a_Del-Dunantuli_Gepipari_Klaszter/156290/
http://www.bama.hu/baranya/kozelet/uj-dohanygyar-epul-pecsen-kilencmilliard-forintbol-535225
http://www.bama.hu/baranya/kozelet/egyuttmukodik-a-richter-gedeon-es-a-pte-533251
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Régió - fejlesztések a Dél-Dunántúlon 

Beruházások Somogyban

600 projektötlet érkezett eddig a somogy Megyei Ön-
kormányzat felhívására, melyben arra kérték a somo-
gyiakat, hogy mondják el véleményüket a megye te-

rületfejlesztési koncepciójáról, juttassák el elképzeléseiket, 
javaslataikat.

Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke, Kaposvár és térsége 
országgyűlési képviselője sajtótájékoztatóján elmondta so-
mogy megye ismét az ország élmezőnyéhez tartozik. Az itt 
élők nem várják a csodát, hanem tesznek érte. Megértették, 
hogy saját kezükben van jövőjük, csak közösen érhetik el 
a fejenként egymillió, megyei szinten 300 milliárd forintos 
uniós forrást az idén kezdődött pénzügyi ciklusban. Közel 
100 szervezet mintegy kétszázmilliárd forintos beruházási 
elképzeléseiről szólnak ezek a javaslatok. 2 éve megyejárás-
ba kezdtek, meghallgatták a helyiek véleményét, ötleteit, 
javaslatait, tanúsítva, hogy számít a szavuk. Így sikerült a 
korábbi pályázati hátrányból pályázati aktivitást kovácsolni, 
s elérni azt, hogy somogy az élen járjon az országban a be-
adott ötletek számát tekintve.

A projektötletek egynegyede turisztikai témájú, jelentős 
arányt képviselnek még a térségű jelentőségű szolgáltatá-
sok és infrastrukturális rendszereket érintő fejlesztések, va-
lamint a helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek 
megőrzését szolgáló fejlesztések.

Forrás: Kaposvárhirado.hu

A FIVOSZ Club Szekszárdon –
Minden kezdet nehéz!

Első alkalommal került megrendezésre 2014. január 31-
én szekszárdon a FIVOsZ club, így a cím is kettős jelen-
tésű, hiszen szeretnének egy aktív közösséget építeni a 
fiatal vállalkozókkal Tolna megyében, ugyanakkor segít-
séget nyújtanának az induló vállalkozóknak a kezdeti 
nehézségek leküzdésében. Az előadások témái ezek 
alapján: a megyei szervezet 2014-es terveinek bemuta-
tása, egy sikeres Tolna megyei fiatal vállalkozó bemutat-
kozása, adózási tanácsok indulóknak és működőknek 
voltak.

Az esemény rövid előadásokkal kezdődött, amit va-
csora és kötetlen beszélgetés követett. Lehetőség volt 
tapasztalatcserére fiatal vállalkozókkal, könyvelővel és 
ügyvéddel is. Az eseményre meghívást kaptak más me-
gyében tevékenykedő FIVOsZ tagok és megyei vezetők, 
akik az este folyamán megosztották tapasztalataikat és 
lehetőség nyílt a térségi kapcsolatépítésre is.

Forrás: Fivosz

Csövön jöhet fel a szén a föld alól Váraljánál

Évek alatt összesen 76 milliárd forintot költene el a me-
cseki szénkészletre alapuló beruházásokra az ausztrál 
Wildhorse Energy. A cég a beruházásokról készített egy 

tanulmányt is, amely egy több mint 400 megawatt kapaci-
tású energiatermelő projekt megalapozását szolgálja: ennek 
első lépcsője a 130 megawattos bemutató üzem, illetve egy 
erre települő 61 megawattos kombinált gázciklusú erőmű. 

A felszín alatti szénelgázosítás olyan szénkészletek energeti-
kai hasznosítására nyújt megoldást, amelyek hagyományos 
bányászattal való kitermelése gazdaságtalan vagy kockáza-
tos lenne. A technológiára a 300 méternél mélyebben fekvő 
széntelepek a legalkalmasabbak. Az elgázosítási folyamat 
során a felszín alatti széntelepet eredeti helyén alakítják át 
szintetikus gázzá oly módon, hogy injektáló kúton át oxi-
dációhoz szükséges anyagokat (oxigént és gőzt) juttatnak a 
felszín alá. Ezzel a módszerrel szén a energiatartalmának 70-
95 százalékát lehet kinyerni. A folyamat távolról irányított 
és a hagyományos bányászati módszerekkel szemben nincs 
szükség veszélyes föld alatti munkára és a hagyományos 
bányászatra jellemző költséges infrastruktúrára. A kinyert 
szintetikus gáz például erőművekben, villamosenergia-ter-
melésre használható.

Forrás: Teol.hu

222 milliárd érkezett Somogyba

Egy balatonlellei cég kapta a 2007-2013-as uniós költ-
ségvetési ciklus utolsó támogatását a somogyi pályázók 
közül: 2013. december 30-án 182 millió forintot könyvel-
hetett el ipari szervertermekkel összefüggő kutatás-fej-
lesztésére. Az utolsó hónap támogatottjai közé tartozik 
még nyolc szociális szövetkezet, 15 milliós támogatások-
ból fejlesztik önellátást erősítő termék-előállításaikat. 

somogy az egy lakosra elhozott Európa-pénzek tekin-
tetében nem vallott szégyent, átlag fölött teljesített, ám 
mint az ország egyik legszegényebb megyéje nem lehet 
elégedett. Dél-Dunántúl gyengén szerepelt, 581 milliárd-
ja nominálisan az utolsó helyre elég.

Forrás: Sonline.hu

http://kaposvarhirado.hu/kozelet/orszagosan-is-elen-jar-somogy
http://fivosz.hu
http://www.teol.hu/tolna/gazdasag/csovon-johet-fel-a-szen-a-fold-alol-varaljanal-533811
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/222-milliard-erkezett-somogyba-532148
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Magyarország

Már a kormány osztja az uniós pénzeket

Megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 
jogutódlással január elsejével, az uniós fejlesztési 
programok végrehajtása a szaktárcákhoz kerül, míg 

a források felhasználását a Miniszterelnökség koordinálja

Az Országgyűlés december 17-én adott felhatalmazást a 
kormánynak, hogy rendeletben állítsa fel az új fejlesztéspo-
litikai intézményrendszert. A parlament részletszabályokat 
nem határozott meg az új fejlesztési intézményrendszerre. 
csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség helyettes államtit-
kára korábban közölte, hogy a fejlesztéspolitikai intézmény-
rendszer átalakításáról hozott döntéseknek megfelelően az 
átalakulás folyamata augusztus elsején kezdődött, amikor 
az NFÜ felügyelete a Miniszterelnökséghez került.

A kérdés most különösen aktuális, mivel az idei évvel új költ-
ségvetési ciklus kezdődött az Európai Unióban. Az első pá-
lyázatok jövő nyáron nyílhatnak meg – mondta el cséfalvay 
Zoltán a Piac&Profit rendezvényén.

A Miniszterelnökségen belül egy központi koordináló szer-
vet hoznak létre, amely ellenőrzi majd a 2014–2020 közötti 
hét évre felvázolt pályának az alakulását. Ebben a végleges 
szerkezetben történik majd a 2007–2013-as időszak prog-
ramjainak kifuttatása, illetve a 2014–2020-as időszak terve-
zése és végrehajtása – mondta a helyettes államtitkár. Az 
átalakítás legfontosabb részének nevezte, hogy a jövőben 
az adott területért stratégiailag felelős minisztériumokhoz 
kerülnek az adott témát kezelő irányító hatóságok.

A Miniszterelnökségbe olvadó horizontális szervezeti egy-
ségekkel oda kerülnek a Nemzeti Fejlesztési Kabinet titkár-
sági feladatai, a konstrukciók előzetes vizsgálata és jóváha-
gyása, a kommunikáció, a társadalmi egyeztetés kérdése, a 
jogorvoslati ügyek, a humánkérdések és a fejlesztési forrá-
sok teljes informatikai monitoringja. Ugyancsak a Minisz-
terelnökségnek jut a költségvetési fejezet kezelése – a XIX. 
fejezet kezeli az európai uniós forrásokat – és a közbeszerzés 
felügyelete is.

A minisztériumokhoz kerülő irányító hatóságok helyettes ál-
lamtitkárságokként működnek majd, míg a Miniszterelnök-
ségbe olvadó volt NFÜ-főosztályok ott is főosztályok marad-
nak. A megszűnő fejlesztési ügynökség szakembereit nem 
küldik el, közülük 350 az egyes minisztériumokhoz kerül, 300 
főt pedig a Miniszterelnökség foglalkoztat tovább.

Forrás: Piac&Profit

Új elnöke lesz a Nemzeti Innovációs Hivatalnak

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter spaller End-
rét nevezi ki a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökévé feb-
ruár 1-jei hatállyal.

spaller Endre az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
szociológia szakán végzett. Tudományos pályáját még 
egyetemistaként kezdte, ösztöndíjas volt Brüsszelben, 
majd az Egyesült Államokban. Dolgozott a Károli Gáspár 
Református Egyetemen, és több cégnél.

2010 óta országgyűlési képviselő. Parlamenti munkája 
során öt bizottságban dolgozott és egy albizottságot 
vezetett. A legaktívabb munkát az innovációs bizott-
ságban végezte, ott szerezte meg azt a szakmai tapasz-
talatot és kapcsolatrendszert, ami alkalmassá teszi őt a 
Nemzeti Innovációs Hivatal vezetésére.

A NIH szMsz-e szerint a Hivatalt egy elnök és két elnök-
helyettes vezeti. 2012 decembere óta az elnöki pozíció 
betöltetlen, az egyik alelnök, mint megbízott látta el a 
feladatokat. Az elnökhelyettesek folytatják eddigi mun-
kájukat.

Forrás: Nemzeti Innovációs Hivatal

Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

Annak érdekében, hogy a pályázatok a társadalom, a 
potenciális pályázók minél szélesebb körének véle-
ményezésével kerüljenek kiírásra, a Miniszterelnök-

ség a pályázati anyagokat társadalmi vitára bocsátja. 

A pályázathoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 
2014. január 27-ig várjuk a véleményezésre kialakított part-
nerségi fórumba.

A pályázat tervezete megtalálható a www.palyazat.gov.hu 
honlapon a Partnerség menüpont alatt.

Forrás: Pályázat.gov.hu

http://www.piacesprofit.hu/gazdasag/mar-a-kormany-osztja-az-unios-penzeket/
http://www.nih.gov.hu/
http://www.ddriu.hu/htmls/?ID=552
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Kollektív kreativitás és egy forradalmi technológia 
a terhesgondozásban

A Be-novative és a Remote-Aid startupok képvi-
selhetik Magyarországot az amerikai Tech Match 
nemzetközi startup verseny tízes döntőjében. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal 2013 decemberében ne-
vezte be Magyarországot a Us MAc és a Traction Tribe ál-
tal szervezett Tech Match nemzetközi startup versenyre. 
Összesen 47 hazai startup adta be innovatív projektter-
vét. Közülük az amerikai zsűri első helyen a Be-novative 
csapatát, míg második helyen a Remote Aid pályázatát 
juttatta a 47 magyar jelentkező közül a tízes döntőbe.

A magyar startupok lehetőséget kapnak a szilicium-völgyben 
történő személyes prezentációra, 2014. február 4-6. között.

Az amerikai startup versenyre összesen négy ország-
ból (Németország, Észak-Írország, csehország, Ma-
gyarország) több mint 100 startup adta be jelentke-
zését. Közülük került kiválasztásra az a két magyar 
induló technológiai vállalkozás, akik 2014. február 3-6. 
között prezentálhatnak majd a legjelentősebb, innováció-
ban vezető szerepet betöltő amerikai cégek vezetői előtt.

Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal megbízott elnö-
ke közölte: „A nemzetközi startup megmérettetésre 47 ma-
gyar startup jelentkezett, ami kiugróan magas szám, hiszen 
Németországot is jócskán leköröztük. A döntőbe került Be-
novative egy informatikai platform létrehozásával támogatja 
a kollektív kreativitást vállalatokon és szervezeten belül, míg 
a Remote-Aid egy forradalmian új orvos-technológia műszer, 
mely új lehetőséget teremt a korszerű terhesgondozásban. 
Bízunk a döntős magyar startupok további sikereiben.„

Mindkét magyar startupot a Us MAc amerikai szak-
emberei és a Traction Tribe vegyes magyar-amerikai 
csapata is segíti majd a felkészülésben, akik részére a 
magyar akcelerátor a kiutazás költségeit is biztosítja. 

A pitchek 2014. február 4-én magyar idő szerint 18.30-
kor kezdődnek Mountain View-ban, majd másnap san 
Fransisco-ban magyar idő szerint 23.30-kor folytatód-
nak a Fujitsu, NEc, sony, sprint, standard chartered, 
American Express, citrix, Intel és sony corporation of 
America szakemberei előtt. sikeres prezentáció ese-
tén  a magyar startupok közvetlen tárgyalásokat foly-
tatnak a nagynevű multinacionális cégek képviselőivel.

Forrás: Nemzeti Innovációs Hivatal

Hetvenmilliárd euró fejlesztési programokra az unió 
országaiba

A 2014-től 2020-ig tartó uniós költségvetésben kutatás-
fejlesztésre és innovációra 70 milliárd euró jut, a cél az, 
hogy ebből minél több jöjjön Magyarországra, a Nemze-
ti Innovációs Hivatal feladata és kötelessége pedig, hogy 
a pályázatokba a lehető legtöbb szerepelőt vonja be.

Az Európai Unió közös kutatás-fejlesztési, innovációs 
programjait legfőképpen összefogó Horizon 2020 jelen-
tősen különbözik a különböző operatív programoktól - 
tette hozzá Deák csaba, megjegyezve: míg ez utóbbiak 
esetében Magyarországra 2014 és 2020 között 7300 mil-
liárd forint érkezik, addig az előbbi program esetében 
Magyarország versenyben van az unió többi országaival.

szólt arról is, hogy a Horizon 2020 az észak-magyaror-
szági régió, ezen belül pedig a Miskolci Egyetem számá-
ra is jelentős program.

Jószerivel azok a magyar fejlesztők, kutatással, in-
novációval foglalkozók, vállalkozások, kutató in-
tézetek pályázhatnak elsősorban sikerrel, akik vi-
lágszínvonalon alkotnak, ilyenre volt, van és lesz is 
számos példa - tette hozzá a hivatal elnökhelyettese.

Ezzel kapcsolatban Madarász Tamás adjunk-
tus, a felsőoktatási intézmény műszaki, földtudo-
mányi karának égisze alatt megvalósuló, félmilli-
árd forintból létrejövő úgynevezett Kútfő projekt 
menedzsere a sajtótájékoztatón azt mondta: a prog-
ram a felszín alatti vízkészletek komplex vizsgálatára 
fókuszál, új kutatási módszerek kipróbálásával és hid-
rogeológiai információ szerzéssel kíván a régiónak és 
az országnak fontos, újszerű eredményeket felmutatni 
a nemzetközi kutatási hálózatokba bekapcsolódva.

céljuk, hogy a hazai kutatóhelyek bevonásával 
a gazdaság számára is hasznosítható eredménye-
ket érjenek el, és a Horizon 2020 kutatási keretprog-
ram pályázatain is sikerrel járjanak - tette hozzá.

Forrás: MTI

Nemzetközi Hírek

http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/2014/kollektiv-kreativitas
http://mti.hu
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PáLyáZAT AKKREDITÁLT INNOVÁcIós KLAsZTER cÍM ELNYE-
RÉsE

Pályázat kódszáma AIK-2011

Rövid leírás

A kiírás célja innovatív, KKV- és exportorien-
tált, jelentős foglalkozatási hatású klaszterek 
akkreditálása oly módon, hogy a már műkö-
dő klaszterek közül kiválasztásra (akkreditá-
lásra) kerülnek azok, amelyek a fenti stratégiai 
célnak megfelelnek.

Támogatás mértéke

Beadási határidő 2014.06.30.

Bővebb információ http://palyazat.gov.hu/doc/2921

PáLyáZAT
cÉGÉR – AB OVO – PÁLYÁZAT BORÁsZOK RÉsZÉRE 
ORsZÁGIMÁZs-ÉPÍTÉsI PROJEKTBEN VALó RÉsZ-
VÉTELRE

Pályázat kódszáma

Rövid leírás

A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit 
Kft. pályázatot hirdet hazai borászok számára 
egy különleges országimázs-építési projekt-
ben való részvételre.

Támogatás mértéke 6x 5.000.000 forint

Beadási határidő 2014.02.21.

Bővebb információ http://palyazatmenedzser.hu/

PáLyáZAT OTKA PUBLIKÁcIós PÁLYÁZAT 2014

Pályázat kódszáma

Rövid leírás

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprog-
ramok (OTKA) Bizottsága pályázatot írt ki az 
OTKA által támogatott kutatások eredmé-
nyeinek közzétételére és forrásművek kiadá-
sa céljából.

Támogatás mértéke

Beadási határidő 2014. 02. 03.

Bővebb információ http://www.otka.hu/

PáLyáZAT NEMZETI FOGLALKOZTATÁsI ALAP PÁLYÁZATAI

Pályázat kódszáma NFA-2014-KKV

Rövid leírás
A Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro-, 
kis- és középvállalkozások számára munka-
hely-teremtő beruházási pályázatot hirdet.

Forráskeret: 13 000 000 000. forint

Beadási határidő 2014. 02.14.

Bővebb információ http://kormany.hu

PáLyáZAT

GYAKORNOKI PROGRAM A TANULó-
sZERZŐDÉs KERETÉBEN TANULT PÁ-
LYAKEZDŐK TÁMOGATÁsÁRA A KON-
VERGENcIA RÉGIóKBAN

Pályázat kódszáma TÁMOP-2.3.4.A-13/1

Rövid leírás

A pályázati kiírás célja azon mikro- és kis-
vállalkozások, valamint középvállalkozások 
projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, 
hogy olyan fiatal szakképesítéssel rendelkező 
pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerző-
dés keretében sajátította el szakmája gyakor-
lati ismereteit. 

Forrás keret 8 500 000 000  forint

Pályázat határideje 2014.04.30.

További információk http://palyazat.gov.hu/doc/3975

PáLyáZAT

PÁLYÁZAT INNOVATÍV ENERGETIKAI 
ÖTLETEK, TERMÉKEK És sZOLGÁLTATÁ-
sOK sZAKKIÁLLÍTÁsON VALó BEMUTA-
TÁsÁRA

Pályázat kódszáma

Rövid leírás

A pályázat tárgya A NIH a kiállításon egy 
innovációs standdal vesz részt, ahol a jelen 
pályázatra való jelentkezés alapján a kiválasz-
tott magyar ötleteknek, projekteknek biztosít 
megjelenési lehetőséget.

Forrás keret

Pályázat határideje 2014. 02.12

További információk http://palyazatmenedzser.hu/2014/01/30/
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PáLyáZAT
ÖKODÍJ – FORMATERVEZÉsI PÁLYÁ-
ZAT FIATAL FORMATERVEZŐKNEK, 
DEsIGNEREKNEK

Pályázat kódszáma

Rövid leírás

A pályázat célja a környezettudatos üzleti 
magatartás működés népszerűsítése a 
„Zöldülnek a királyok” projekt lezárása-
ként, a zöldüzlet, környezettudatos üzlet 
verseny díjának megtervezése, elkészítése. 

Támogatás mértéke I. díj: 50.000 forint , II. díj: 25.000 forint

Beadási határidő 2014. 02.15. 

Bővebb információ http://zolduzlet.hu/hirek/meghirdettuk-az-okodij...

PáLyáZAT INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLETEK És KREATÍV VÁL-
LALKOZÁsOK VERsENYE FIATALOKNAK

Pályázat kódszáma -

Rövid leírás

Az ösztöndíj célja a fiatal, tehetséges ok-
tató-kutatók, művészek anyagi és szakmai 
támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesz-
tési teljesítmény ösztönzése és elismerése.

Támogatás mértéke

Beadási határidő 2014. 02.05

Bővebb információ http://www.bvk.hu/hu/hirek-rendezvenyek...

PáLyáZAT FIATALOK VÁLLALKOZóVÁ VÁLÁsÁNAK TÁ-
MOGATÁsA A KONVERGENcIA RÉGIóKBAN

Pályázat kódszáma TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Rövid leírás

A konstrukció alapvető célja a 
mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok 
segítése. Azaz a 35 év alatti, más vállalkozás-
ban többségi tulajdonnal nem rendelkező új 
vállalkozást indítani tervező természetes sze-
mélyek támogatása.

Támogatás 
mértéke 3 millió - 6 millió forint, max. 90%

Beadási határidő 2014. 02.10. - 2014. 12.31.

Bővebb információ http://www.nfu.hu/doc/3581

PáLyáZAT PÁLYÁZATOK FENNTARTHATó ÉLELMIsZER-
BIZTONsÁGI KUTATÁsOK TÁMOGATÁsÁRA

Pályázat kódszáma

Rövid leírás

A pályázat keretében jogi személyiséggel 
rendelkező szervezetek pályázhatnak fenn-
tartható élelmiszer-biztonsági kutatások tá-
mogatására 15 különböző témában.

Támogatás 
mértéke 90 millió - 6 400 000 000  forint, max.100%

Beadási határidő 2014. 03.02.

Bővebb információ http://ec.europa.eu/research/

PáLyáZAT KÖZÖssÉGÉPÍTÉs És KOMPETENcIAFEJ-
LEsZTÉs KKV-K RÉsZÉRE

Pályázat kódszáma INNOsUP-9-2014

Rövid leírás

A pályázatra jogi személyiséggel rendelkező 
szervezetek pályázhatnak támogatásra kis- és 
közepes méretű vállalkozások részére kialakí-
tandó coaching és mentori szolgáltatások kiala-
kítására..

Támogatás mértéke  100%

Beadási határidő  2014. 03.12.

Bővebb információ http://palyazatmenedzser.hu/

PáLyáZAT GOOGLE EURóPAI ÖsZTÖNDÍJ FOGYA-
TÉKKAL ÉLŐ DIÁKOK sZÁMÁRA

Pályázat kódszáma

Rövid leírás

Az ösztöndíj célja, elősegíteni a korlá-
tok lebontását, amelyek akadályozzák a 
fogyatékkal élő hallgatókat tanulmánya-
ik sikeres folytatásában, segíteni aktív 
szerepvállalásukat a számítástechnikai 
technológia létrehozásában és ezáltal 
erősíteni aktív, vezető szerepvállalásukat.

Keretösszeg 7000 euró/ 2014/2015 tanév

Beadási határidő 2014. 02.17., 17.00 óra.

Bővebb információ http://www.google.com/studentswithdisabilities

http://zolduzlet.hu/hirek/meghirdettuk-az-okodij-formatervezesi-palyazatot
http://www.bvk.hu/hu/hirek-rendezvenyek/friss-hirek/smart-verseny-innovativ-uzleti-otletek-es-kreativ-vallalkozasok-/
http://www.nfu.hu/doc/3581
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PáLyáZAT PAUL cELAN ÖsZTÖNDÍJ FORDÍTóK sZÁ-
MÁRA

Pályázat kódszáma KTIA-DsT

Rövid leírás

Az osztrák Institut für die Wissenschaften vom 
Menschen (IVW, Humán Tudományok Intézete) 
Paul celan fordítói ösztöndíjat hirdet humán- és 
társadalomtudományi munkák lefordítására ke-
let-európai nyelvekről vagy ezen nyelvekre.

Támogatás mértéke  2500 EUR/hó + a bécsi tartózkodás költségei.

Beadási határidő 2014. 03. 01.

Bővebb információ http://www.iwm.at/fellowships/celan/

PáLyáZAT FULBRIGHT-scHUMAN ÖsZTÖNDÍJ

Pályázat kódszáma

Rövid leírás

A Fulbright-schuman program az Európai Unió tagálla-
mainak állampolgárai számára oktatói, kutatói és poszt-
graduális ösztöndíjakat hirdet meg a Belga Fulbright 
Bizottság szervezésében.

Támogatás mértéke

Beadási határidő 2014. 02.01.

Bővebb információ http://www.fulbrightschuman.eu/

PáLyáZAT
IcT - 18 sUPPORT THE GROWTH OF IcT 
INNOVATIVE cREATIVE INDUsTRIEs 
sMEs

Pályázat kódszáma WP IcT 2014-2015

Rövid leírás

This call aims at funding coordination and 
support Actions focusing on stimulating 
the growth of European creative industries, 
including investor readiness support, 
schemes for connecting creative industries 
sMEs with appropriate sources of funding 
and business networks, increasing their mar-
ket access.

Forrás keret 1 Million euro

Pályázat határideje 2014. 04.23.

További információk http://ec.europa.eu/research...

PáLyáZAT cBTT 1 - 2014: cAPAcITY-BUILDING IN 
TEcHNOLOGY TRANsFER 

Pályázat kódszáma WP Access to Finance 2014-2015

Rövid leírás

This call aims at improving the TT process 
across Europe in bringing promising R&D 
results to market by developing a capacity 
building action on Technology Transfer by 
sharing experiences and good practices 
between more successful TTOs and less 
experienced players.

Forrás keret 2.5 Million euro

Pályázat határideje 2014. 04.15.

További információk http://ec.europa.eu/research/participants/..

PáLyáZAT VIsEGRAD FUND sMALL GRANTs 2014

Pályázat kódszáma

Rövid leírás

A pályázat keretében jogi személyiségű szer-
vezetek és magánszemélyek pályázhatnak 
maximum 6000 euró támogatásra kulturális 
együttműködési, tudományos eszmecse-
rék és kutatások, oktatási, diákcsere határo-
kon átnyúló együttműködési és turisztikai 
prómóciós projektek támogatására.

Forrás keret 640.000 euro

Pályázat határideje 2014. 03.01

További információk http://visegradfund.org/grants/small_grants/

PáLyáZAT
PÁLYÁZATOK FENNTARTHATó FELDOLGOZó-
IPARI INNOVÁcIós PROJEKTEK TÁMOGATÁ-
sÁRA

Pályázat kódszáma H2020-sPIRE-2014

Rövid leírás

A program keretében jogi személyiséggel 
rendelkező szervezetek pályázhatnak a fenn-
tartható feldolgozóipari kutatási és innová-
ciós projektek támogatására 4 különböző 
témában.

Forrás keret 60.300.000 euri

Pályázat határideje 2014.03.20

További információk http://palyazatmenedzser.hu/2014/01/29/
h2020-spire-2014/

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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K+FA vevő még meg sem rendelte, az Amazon már 
szállítja is

Már azelőtt kiszállítaná a termékeket az Amazon, a vi-
lág egyik legnagyobb elektronikus üzletháza, hogy 
a vevők megrendelnék azokat. A szabadalmaztatott 

megoldás szerint a cég arra alapozva küldené el a központi 
raktárakból a termékeket egy adott városba vagy környékre, 
hogy az ott élők korábban milyen jellegű termékeket keres-
tek vagy vásároltak meg az amazon.com-on.

Természetesen nem arról van szó, hogy a cég futárai pró-
ba-szerencse alapon már azelőtt kopognának a vevőnél a 
csomaggal, hogy az feladta volna a rendelést, hátha tényleg 
megveszi, ha már egész odáig elvitték. A megoldás lényege, 
hogy a vélhetően eladható termékek nem a nagy, központi 
raktárakban várakoznak, hanem a lehető legközelebb jutnak 
oda, ahol nagy valószínűséggel meg is veszik majd őket.

Az Amazon szerint így nagyban csökkenhet a kiszállítási 
idő, hiszen előfordulhat, hogy az adott termék már eleve ott 
van a területi raktárban, vagy épp a környéken szolgálatot 
teljesítő futár csomagtartójában. Ez egyrészt a vásárlói elé-
gedettséget is növeli, másrészt elősegítheti, hogy az embe-
rek ne menjenek el egy fizikailag is létező boltba csak azért, 
mert onnan hamarabb beszerezhetik a terméket.

A nyilvánosságra hozott szabadalom szövegéből nem derül 
ki, hogy pontosan mennyivel is csökken a kiszállítási idő, de 
az Amazon az elmúlt néhány évben elvégzett raktárhálózat-
fejlesztésekkel már így is képes akár a megrendelés napján, 
vagy a következő nap reggelére a címzetthez szállítani a 
megrendelést. Ez a most bejelentett megoldás ráadásul 
nem egyszerű marketingfogásnak tűnik, mint a karácsonyi 
bevásárlási időszak hajrájában bejelentett drónos szállítás.

Nem teljesen egyértelmű, hogy az Amazon csak tervezi be-
vezetni a megoldást, vagy már használják is. Az biztos, hogy 
a szabadalom jó példája lehet annak, mire képes egy cég, ha 
a rendelkezésére álló, nagy mennyiségű felhasználói adato-
kat megfelelően használja. A dokumentumok szerint a vá-
sárlói szokásokat figyelembe véve a várhatóan értékesíthető 
termékeket az Amazon eleve becsomagolva, az irányítószá-
mot megadva küldi ki a központi raktárból, a címet aztán 
szállítás közben pontosítják.

Persze könnyen előfordulhat, hogy az algoritmusok téved-
nek, és a jó mutatókkal rendelkező termékek örökre a futár-
nál ragadnak. A cég szerint ilyenkor sem veszett el semmi, 
hiszen ha minden kötél szakad, az ilyen csomagokat akár 
reklámajándékként is ki lehet szórni a vásárlóknak, ami 
megint csak az Amazon hosszú távú céljait segíti.

Forrás: Index.hu

K+F

Fordulat az innováció támogatásában

Minőségi fordulat következett be Magyarországon 
a kutatás-fejlesztés és innováció (k+f+i) finanszírozá-
sában: tavaly a 2010-es pénz többszörösét nyerték el 
a sikeres pályázók – nyilatkozta cséfalvay Zoltán stra-
tégiai államtitkár.A tömeggyártás megkezdéséhez az 
Indiegogo közösségi finanszírozó oldalon gyűjtenek, az 
első két hét alatt 39,6 millió forintnyi felajánlás érkezett 
közel 2000 felajánlótól, a kampány végére túlléphetik a 
110 millió forintot is. 

A tavalyi év több rekorddal vonulhat be a magyarorszá-
gi kutatás-fejlesztés és innováció történetébe, cséfalvay 
Zoltán államtitkár 2013-as mérlege szerint. Ez azt mu-
tatja, hogy az elmúlt esztendőben rekordösszeggel, 118 
milliárd forinttal támogatták a kutatás-fejlesztést és az 
innovációt. Ebből 86 milliárd forint volt európai uniós 
pénz a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban (GOP) 
és 10 milliárd a Közép-Magyarország Operatív Program-
ban (KMOP), hazai forrásból pedig 22 milliárdot folyósí-
tottak a kedvezményezettek részére.

„A számok azt mutatják, hogy 2010 óta folyamato-
san növekszik a kutatás-fejlesztésre és az innovációra 
fordított források összege, gyakorlatilag minőségi for-
dulat következett be ezen a területen” – hangsúlyozta 
a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára. 
Tavalyelőtt a bruttó hazai termék (GDP) 1,29 százalékát 
fordították a kutatóintézetek. a vállalatok és az állam 
erre a célra, amely az elmúlt 27 évben a legmagasabb, 
2013-banaz előzetes becslések szerint 1,3 százalék fölé 
emelkedhet ez a mutató. Az NGM államtitkára egyúttal 
azt is megjegyezte, hogy 2013-ban a kutatás-fejlesztés-
re és innovációra megítélt, – és a következő két évre is 
áthúzódó támogatások összege 211 milliárd forint volt.

Két elemből áll ez az összeg. Tartalmazza egyrészt a 
GOP vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs tengelyét, 
másrészt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
ráfordítását is a vállalati-egyetemi közös projektekre. 
Tehát jó évek várnak ránk a kutatás-fejlesztésben és in-
novációban az előttünk álló időszakban? „A támogatás 
növekedését tekintve feltétlenül – reagált a kérdésre 
cséfalvay Zoltán –, ugyanakkor tovább kell dolgozni 
azon, hogy az adózás terén és a startupok számára ked-
vező környezet kialakításában is kihasználjuk a lehető-
ségeket.”

Forrás: Világgazdaság Online

http://index.hu/tech/2014/01/20/a_vevo_meg_meg_sem_rendelte_az_amazon_mar_szallitja_is/
http://www.vg.hu/gazdasag/innovacio/fordulat-az-innovacio-tamogatasaban-420127
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Esem
énynaptár

Eseménynaptár

2014. február 20-23., Isztanbul
Animalia Istanbul 2014 
11. alkalommal kerül megrendezésre 
Törökországban a rendezvény, amely a 
modern állattenyésztési és szarvas-
marha-tenyésztési technológiákra 
fókuszál. Várják a résztvevőket, akik ér-
deklődődést mutatnak, vagy verseny-
képesek az állattenyésztési technoló-
giák területén.

Bővebb információ: ITT

2014. február 23-27., Dubai
Gulfood élelmiszeripari szakkiállí-
tás
A dubaji Gulfood a közel-keleti térség 
legfontosabb szakmai eseménye, a vi-
lág egyik vezető élelmiszeripari ki-
állítása. Legutóbb 113400 m2-en 4200 
kiállító és 77000 látogató vett részt az 
eseményen.
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal 85 
m2-es közösségi standdal vesz részt a 
Gulfoodon. A HITA vállalja a közösségi 
stand és felépítmény összes költségét, 
ahol 10 magyar cég számára tud 
megjelenést biztosítani.
Kapcsolat: katalin.polonyi@hita.hu

2014. február 25. ,Pécs
InnoKocsma 
Borbeszéd, avagy hogyan válhat a 
bor mezőgazdasági-élelmiszeripari 
termékből régiós branddé, turisztikai 
vonzerővé,  kulturális tényezővé?

Előadó: Győrffy Zoltán
Beharangozó:
1.) Ahogy a borvidékeinket látják: itt-
hon és külföldön
2.) A bor többletjelentése
3.) Bor, gasztronómia, turizmus
4.) Jövőkép: a stílustalanságtól a stílus-
váltásig
Időpont:  2014. február 25 18:00
Helyszín: Nappali Bár (Király utca 23-
25.)

 » Február
2014. február 6-9., Új-Delhi

Defexpo Szakkiállítás és Konferen-
cia
A Nemzeti Innovációs Hivatal infor-
mációs napot szervez a BRIDGE - bio-
technológiai köz- és a magánszféra 
közötti partnerség (PPP) kezdemé-
nyezés bemutatására.  Jelentkezés 
ITT.

Időpont: 2014. február 6 -9.
Helyszín: Új-Delhi, Pragati Maidan 

expo
Bővebb információ: ITT

2014. február 11-13., Dubai
Middle East Electricity 2014
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal nem-
zeti standdal részt vesz a védelmi 
ipari szakkiállításon. A 30m²-es 
standon lehetősége lesz magyar cé-
geknek a bemutatkozásra.
A kiállítás 8. alkalommal kerül meg-
rendezésre, a Pragati Maidan expo 
30000 m²-es területén 700 standdal. 
A kiállítás nemzetközi szinten is 
fontos rendezvény. A standra törté-
nő jelentkezési határidő: 2014.01.10. 
Részvételi díj: 50.000 Ft+ÁFA 
Kapcsolat: balazs.dietrich@hita.hu

Helyszín: Dubai International 
Exhibition centre 

Bővebb információ: ITT

2014. február 19-22., Antalya
21. Nemzetközi Élelmiszeripari Ki-
állítás Törökországban
A 21. International Trade Exhibition 
for Food kiállításon Törökországban 
a rendezők szerint várhatóan 25.000 
m2 kiállítási felületen összesen 55.000 
professzionális érdeklődő és 400 kiál-
lító vesz majd részt.
További információ: ITT 
   Időpont: 2014. február 19-22.

Helyszín: Antalya, Törökország

 » Március
2014. március 6-8., Stuttgart

Clean Energy Building (CEB) szakki-
állítás
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal nem-
zeti standdal részt vesz a 2014. márci-
us 6-8. között stuttgartban megren-
dezésre kerülő cEB energia-hatékony 
épületek szakkiállításán. A 36 m²-es 
standon lehetőséget biztosítanak 
magyar cégeknek a bemutatkozás-
ra.
Jelentkezési határidő: 2013. december 
23.
Kapcsolat: balazs.dietrich@hita.hu

2014. március 6-8., Stuttgart
Clean Energy Building (CEB) szakki-
állítás
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal nem-
zeti standdal részt vesz a 2014. márci-
us 6-8. között stuttgartban megren-
dezésre kerülő cEB energia-hatékony 
épületek szakkiállításán. A 36 m²-es 
standon lehetőséget biztosítanak 
magyar cégeknek a bemutatkozás-
ra.
Jelentkezési határidő: 2013. december 
23.
Kapcsolat: balazs.dietrich@hita.hu

2014. március 17-19., San Fransisco
GAME CONNECTION AMERICA
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2014-
ben is szervez magyar megjelenést a 
Game connection America-n, a szá-
mítógépes játékfejlesztés egyik 
legnagyobb rendezvényén, melyre 
2014. március 17-19. között kerül sor 
san Franciscoban.
A részvételre korlátozott számban van 
lehetőség, a HITA 5 db „Exhibitor table 
package” foglalásával összesen 5 cég-
nek tud részvételi lehetőséget biztosí-
tani.

Bővebb információ: ITT 

http://www.animaliaistanbul.com/en/index.html
mailto:katalin.polonyi%40hita.hu?subject=
http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/jelentkezesi-lap-20130614-1
http://www.defexpoindia.in/
mailto:balazs.dietrich%40hita.hu?subject=
http://www.middleeastelectricity.com/
p://www.anfasfoodproduct.com/index.php/en/fuar-profili
mailto:balazs.dietrich%40hita.hu?subject=
mailto:balazs.dietrich%40hita.hu?subject=
http://www.hita.hu/hu/Content.aspx?ContentID=841ee565-3a0d-49ac-8761-a1ebb02c0a6e


Regionális Innovációs
Ügynökségek elérhetőségei

Észak-Alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.   
Cím: 4031 Debrecen, Kürtös u 4.
Email: innova@eszak-alfold.hu
www.innova.eszakalfold.hu 

Észak-Magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.   
Cím: 3525 Miskolc, széchenyi u. 107.
Email: eminnov@eminnov.hu
www.norria.hu 

Dél-Alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség Közhasznú Egyesület   
Cím: 6720 szeged, Kígyó u. 4.
Email: central@darinno.hu
www.darinno.hu  

Dél-Dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Kft.   
Cím: 7621 Pécs, Király utca 23-25.
Email: innovacio@ddriu.hu
www.ddriu.hu 

Közép-Dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Kft.  
Cím: 8000 székesfehérvár, seregélyesi u. 113.
Email: kdriu@kdriu.hu
www.kdriu.hu 

INNOREG Közép-magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség Khe. 
Cím: 2100 Gödöllö, Kossuth L. u. 24.
Email: innoreg@innoreg.hu
www.innoreg.hu 

Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Kft.  
Cím: 9700 szombathely, Kőszegi u. 23
Email: pannonnovum@pannonnovum.hu
www.pannonnovum.hu  
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