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Tisztelt Partnerünk és Olvasónk!
Ön a Dél-Dunántúli Regio-

nális Innovációs Ügynökség 
elektronikus formában szer-
kesztett innovációs informá-
ciókat tartalmazó segédletét, 
a DDRIÜ elektronikus Hírleve-
lét tartja a kezében.

Ügynökségünk évek óta 
fontos feladatának tartja az 

innovációval kapcsolatos legfontosabb információk ösz-
szegyűjtését, szűrését és azok közvetítését az innovációs 
folyamatokban érdekelt vállalkozások, intézmények és 
egyéb szervezetek felé. Hírlevelünkben így az aktuális ré-
giós, hazai és nemzetközi híreken túl pályázati lehetősé-
geket, a K+F legérdekesebb újdonságait is bemutatjuk, 
kiadványunk végén naptár formájában rendszerezzük 
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

ügyvezető igazgató

DDRIÜ havi hírlevél
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
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Impresszum

Programok az innováció jegyében 
A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség újabb nemzetközi 

együttműködését zárja sikeresen. Négy éve azzal a szándékkal csatlakozott 
a Maribori Egyetem Technológia Transzfer Irodája által vezetett együtt-
működéshez, hogy további 7 – szlovén kamara, német és olasz innovációs 
ügynökségek, olasz kutatói központok, szlovák tudományos és technológiai 
központ valamint a Debreceni Egyetem – szervezettel közösen pályázzanak 
az Európai Unió Közép Európai Területi Együttműködési Programjának 
keretében meghirdetett felhívásra, ami a töretlen kutatáshoz és technológi-
ai fejlesztésekhez a megfelelő innovációs környezet kialakítását tűzte ki 
célul. A FORT néven futó projekt keretében a következő eredmények születet-
tek a Dél-Dunántúlon: 

Az InnoKocsma rendezvénysorozat közvetlen stílusban, havonta mutatja be 
a régió egy-egy fiatal kutatójának tudományos munkásságát.

Vállalkozás indítását tervező magánszemélyeknek, illetve a régió induló vál-
lalkozásai, mikro- és kisvállalkozói számára pénzügyi, vállalkozásmenedzselési, 
szabadalmi, iparjogvédelmi valamint pályázati témában szervezett „Vállalko-
zásmenedzselés a válság idején” c. rövidképzést. Technológia transzfer 
és klaszter menedzserek számára gyakorlatorientált képzést tartottunk, 
mely az ötlet megszületésétől a befektetési eljárásokon át a szellemi és materiá-
lis termékek és start-up cégek menedzsmentjéig több témát érintett.

Évente került megrendezésre innovációs fórum, ahol a Nemzeti Innováci-
ós Hivatal vezetése ismerkedett helyi K+F projektkezdeményezésekkel, majd 
ismeretterjesztő előadások hangzottak el, pl. a PTE Szentágothai János Kuta-
tóközpont és az eszéki Strossmayer Egyetem kutatási portfóliója, globális és 
nemzeti innováció az egészségügyben, zöld energia technológiák és energia-
takarékosság regionális aspektusai. Novemberben a regionális innovációs 
ügynökségek országos találkozóján a start-up vállalkozások támogatása és 
az EU következő hét éves tervezési időszakára meghirdetett kutatási és innová-
ciós keretprogram (Horizon2020) lehetőségei kerültek előtérbe.

2012-ben és 2013-ban innovációs ötletpályázat került meghirdetésre, 
melynek nyertese 5000€ értékű innovációs utalványt nyert. A partnerek által 
szervezett innovációs workshopokra és konferenciákra delegáltunk 
pécsi illetve hazai szakembereket, hozzájárulva nemzetközi együttműkö-
déseik kialakításához. 2013-ban csatlakozott az Ügynökség az „IMP3rove, 
Nemzetközi Innovációs Menedzsment Tanácsadás” program magyar 
tanácsadói köréhez.

Forrás: DDRIÜ Nonprofit Kft.

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 


DDRIÜ hírlevél  |  2013. december

4

Interjú

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRÁ-
NAK IGAZGATÓJÁVAL,

Interjú Dr. Ódor Imrével
December 20-án zárul a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levél-

tárának TIOP projektje, a Levéltár iskolabarát fejlesztésére és oktatási-képzési 
szerepének infrastrukturális erősítésére (TIOP-1.2.2-11/1) című programhoz 
kapcsolódóan, ami kapcsán kérdeztük Dr. Ódor Imrét, a levéltár igazgatót. 

Elsőként azt kérem, arra adjon választ, milyen jelentőséggel bír 
a most záruló projekt a Baranya Megyei Levéltár életében? Milyen 
igényeknek akartak megfelelni ezzel?

A levéltárunkban őrzött szellemi örökség értékeinek minél szélesebb 
körben történő megismertetése napjaink egyik legnagyobb kulturális 
kihívása. Az elvárás társadalmilag és szakmailag egyaránt indokolt. A fel-
adat megvalósítása új bemutatási módszerekkel, ezekhez kapcsolódó 
foglalkozások megvalósításával lehetséges. 

A levéltárak közoktatási hasznosítása elsősorban a gyűjtemény oktatási 
célú feldolgozása és különböző módokon történő bemutatása révén 
valósul meg. Az elmúlt évek szakmapolitikai stratégiai törekvései különö-
sen nagy hangsúlyt helyeztek a gyűjteményeknek a közösség és közön-
ség, azaz a legszélesebb látogatói rétegek felé történő elérhetőségének 
és hasznosításának elősegítésére, különös tekintettel a diákcsoportokra. 
Természetesen ez elsősorban olyan infrastrukturális fejlesztésekkel való-
sulhat meg, mint ez a TIOP projekt. 

Nyilvánvaló, hogy csak az új látogatói elvárások kielégítésével lehet 
tovább növelni a levéltárak társadalmi elfogadottságát, emelve a láto-
gatószámot és ezen belül is kiemelten kezelni az iskoláskorúak arányát, s 
elérni azt, hogy a levéltár a szabadidős tevékenységek versenytársaként 
is megjelenjen.

Mit gondol, milyen jövőbeni hatásai lesznek a projektnek?
A levéltári szolgáltatások színvonalának fejlesztésével és módszereinek 

modernizálásával (a beruházásnak köszönhetően) a levéltár társadalmi 
elvárásokhoz és igényekhez való rugalmas igazodási képessége növe-
kedett, mely következtében a levéltárban felhalmozott ismeretanyag a 
jövőben széles körűen válik hozzáférhetővé.

A telekommunikációs infrastruktúra megteremtése egyenlő és közvet-
len hozzáférést biztosít a levéltári anyaghoz, illetve a levéltár szolgáltatá-
saihoz, a levéltári forrásanyag ismertté tétele elősegíti a nemzeti identitás 
erősödését, növeli a társadalmi integrációt és a kulturális sokszínűséget.

Kiket várnak e felújított környezetbe? Ki lesz a célközönség? 
Eddig is számtalan igény érkezett a középiskolák részéről, hogy a tan-

anyaghoz kapcsolódó helyi vonatkozásokat is megismerhessék a diákok. 
Különösen a történelem- és némettanárok jelezték ezt az igényt. Így tar-
tottunk a város és a megye középiskolásai számára Reformkori Baranya 
címmel egy projektet, miről mesélnek a térképek órát, építészeti források, 
neves épületek bemutatása órát (Király utca, Nádor, Pannónia Szálloda 
stb.), családtörténeti és genealógiai ismeretek órát, uradalomtörténeti 
órát, évfordulós (1848-49 stb.) órákat, a nemesi közgyűlés világa órát stb. 
stb. Segítségünket kérik többször és a forráselemzés módszerének kiala-
kításához és a forráskritikai képesség kifejlesztéséhez, mivel a korszerű 
történelemtanítás a forrásközpontú tananyag feldolgozásra épül.

A történelem és a helytörténet iránt érdeklődő középiskolások hama-
rosan kutatókká válhatnak, így ezek a foglalkozások a későbbi felhasz-
nálók „beszoktatását” is segítik.  Azon kívül hozzájárulnak a középiskolai 
diákok lokálpatriotizmusának kialakulásához, illetve erősítéséhez.

A közel 43 millió forintos ÚSZT forrásból megvalósuló projekt-
nek köszönhetően, milyen előnyöket élvezhet az, aki jövő évtől 
ellátogat a felújított részlegbe? Milyen pluszszolgáltatások válnak 
elérhetővé?

A levéltár a mostani fejlesztésnek köszönhetően élő hely lesz, melyben 
a diákok valódi élményként élik meg az archívumban őrzött dokumen-
tumok forgatását, az azokban lévő tudástartalom elsajátítását, melyhez 
elengedhetetlen eszköznek ítéljük meg az feléjük kibocsátott jelrend-
szerkészletünk megújítását, a jól láthatóságról, a tapinthatóságról, a ké-
nyelemről, az élmény központúságról való gondoskodásról, többek kö-
zött például az érintő képernyő segítségével. Hangsúlyozva, hogy nem a 
technikai eszközök használatának élménye a cél, hanem annak a többlet 
lehetőségnek a kihasználása, mellyel így a levéltárban tárolt anyag meg-
közelíthetőbbé, láthatóbbá, megfigyeltethetővé válik számukra. Ehhez 
nagyon fontosnak tartjuk a levéltárban található személyi feltételek ja-
vítását is. Igaz, levéltárunkban nincs levéltár-pedagógus, de munkatár-
saink egy része rendelkezik tanári végzettséggel, belső képzésekkel, az 
együttműködő iskolák tanárainak segítségével a módszertani kultúrájuk 
fejlesztése fontos feladatunk. 

Az egyes foglalkozásokon el szeretnénk térni iskolai tanítási órák meg-
szokott sablonjaitól, itt a diákokkal beszélgetés folyik, melyben az ő ér-
deklődésük, kíváncsiságuk fogja meghatározni a foglalkozások mene-
tét, ahol el lehet térni a tervezett menettől, ahol nem csengetnek bele a 
beszélgetésbe. Azonban mindig azt tartjuk szem előtt, hogy a foglalko-
zások tartalmukban a tanórákkal egyenrangúak legyenek. Az ott meg-
tanult ismereteket helyi dokumentumok bemutatásával, elemzésével 
megerősítsük, a tudásukat mélyítsük, illetve a helyi vonatkozásokkal szé-
lesítsük. Munkatársaink igazi feladata az, hogy a diákokat segítsék abban, 
hogy felfedezzék, átéljék és megértsék a levéltárban található dokumen-
tumok üzenetét.

Az újonnan létrehozandó foglalkoztatóban a foglalkozásainkkal meg 
szeretnénk teremteni azt a közeget, amelyben a diákok észrevétlenül 
elsajátítják a forrásfeldolgozás módszertanát. Anyagaink nagyon sok he-
lyen kapcsolódnak a gimnáziumi tananyaghoz.

Köszönjük az interjút! 
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Régió

Webinárium - „A termőföldtől a turizmusig: a helyi termékek rene-
szánsza”

2013. december 5-én megrendezésre került Győrffy Zoltán angol 
nyelvű előadása „A termőföldtől a turizmusig: a helyi termékek re-
neszánsza” címmel. Az előadásban a jelentősebb regionális bor-

gasztronómiai rendezvények kerültek bemutatásra, színes példákkal 
a helyi termékek, valamint a művészet és kulturális események, fesztivá-
lok kapcsolatára. Az online szeminárium, azaz webinárium az App4Inno 
projekt által működtetett weboldalon keresztül is megtekinthető:
 www.network.app4inno.eu.

Forrás: DDRIÜ Nonprofit Kft.

InnoKocsma: 

Adecemberi InnoKocsma esten Bozsoki Petra, a PTE – BTK 
hallgatója, valamint a Kerényi Károly Szakkollégium tagja, 
mutatkozott be az érdeklődőknek. Előadása címe „Szemel-

vények a kortárs magyar költészetből”. A beszélgetés az alábbi 
témaköröket érintette: 
• Milyen gondolkodástörténeti közeg vesz minket körül az irodalom-
ban?
• Milyen kérdések foglalkoztatják a kortárs magyar költőket?
•Hogyan alakult a magyar költészettörténet az elmúlt 40 évben?
•Részletek Szijj Ferenc és Borbély Szilárd lírájából

Forrás: DDRIÜ 
Nonprofit Kft.

Újabb határon átnyúló projekt indult
2013. december 1-ével vette kezdetét Ügynökségünk leg-

újabb projektje, az „EE Pannonia – Közös energiahatékonysági 
akcióterv kidolgozása a határ menti régióra vonatkozóan az 
önkormányzatok és a helyi lakosság részvételével”, amely a Ma-
gyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program 2007–2013 keretében valósul meg. A nemzetközi 
együttműködésben a DDRIÜ vezető partnerként vesz részt, 
partnereink Eszék Város Önkormányzata, illetve a kaproncai 
Regionális Energia Ügynökség ( REA North ).

A projekt átfogó célja, hogy létrehozzon egy közös regioná-
lis tervezési mechanizmust a határ menti régió energiagaz-
dálkodására vonatkozóan, mely figyelmet fordít a megfelelő 
megújuló energiaforrás technológiák alkalmazására és annak 
elősegítésére, hogy az önkormányzatok minél hatékonyabb 
energiagazdálkodást folytassanak.

A kidolgozásra kerülő közös Határ menti Energiahatékonysá-
gi Akcióterv a Kohéziós és Strukturális Alapok által támogatott 
megújuló energia programok számára határoz meg fókusz-
pontokat, ennek elkészítéséhez a partnerek energetikai vizsgá-
latokat végeznek 16 magyar és 19 horvátországi épületen, ahol 
a felújítások a legnagyobb megtakarítással járnak. Közös mód-
szertanon alapuló energiahatékonysági elemzések készülnek 
a magyar épületekre vonatkozóan, valamint 19 horvát épület 
részesül energiatanúsítványban, hogy az önkormányzatok 
könnyebben meghatározhassák szükséges befektetéseiket, 
emellett a határ menti térség energiafogyasztási jellemzői is 
elemzésre kerülnek.

Projekt fiche-ek (helyzetelemzés, kapcsolódó fejlesztési ja-
vaslatokkal) készülnek minden épületre vonatkozóan, hogy 
előkészítsék a Közös Stratégiai Keret által támogatott energia-
hatékonysági programok alkalmazását. 

Forrás: DDRIÜ Nonprofit Kft.

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Partnertalálkozó

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi 
Terv keretében elért eredményeiről és a 2014-2020 programo-
zási időszak fejlesztéspolitikai elképzeléseiről tájékoztatott 

2013. december 13.-i partnertalálkozóján a Modern Magyar Képtárban.
Dr. Sitányi László ügyvezető köszöntője után Pecze Tibor Csongor az 
NTH elnöke ismertette a tervezés alakulását és a hatékony megvalósítás 
módjait a 2014-2020 tervezési ciklusban. 
A 2007-2013 fejlesztési időszakban megvalósult sikeres projekteket 
Hárs József Bóly város polgármestere, Kollár László a Bikali Rene-
szánsz Élménybirtok tulajdonosa, Áman Mihály a TeGaVill Kft. ügy-
vezető igazgató, valamint Árvai András a Geotech Kft. ügyvezető 
igazgatója mutatták be.
Forrás: DDRIÜ Nonprofit Kft.

www.network.app4inno.eu.
http://ddriu.hu/htmls/esemenyek.html?year=2013&month=12&day=13&ID=296
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Régió - fejlesztések a Dél-Dunántúlon 

Milliárdos tananyagfejlesztés részese a Kaposvári Egyetem

1,1 milliárd forintot nyert a Kaposvári és a Pannon Egyetem, vala-
mint a szegedi gabonakutató kft. a Pannon modell, vagyis a 
regionális szintű, ágazati felsőoktatási együttműködés meg-

valósítására.
764 millió forint került a Kaposvári Egyetemhez, 300 millió a Pannon 
Egyetemhez és 60 millió a gabonakutatóhoz. - A projekt a megújulást cé-
lozza, a legnagyobb pozitívuma, hogy rengeteg tananyagfejlesztést tar-
talmaz – mondta Szávai Ferenc, Kaposvár döntően az állattenyészté-
si, Keszthely a növénytermesztési anyagot készíti el, a gabonakutató 
pedig növénynemesítési tapasztalataival társul a projektbe. 
E megaprojekt egyik célja, hogy pótolhassa azokat a hiányosságokat, 
amelyek abból erednek, hogy már nincs lehetőség olyan nagyüzemek-
be kiküldeni a hallgatóinkat gyakorlatra, amelyek régen szívesen fogad-
ták a fiatalokat – mondta Tossenberger János dékán.
Légrádi Zsolt projektmenedzsertől megtudtuk: a projekt nem a kuta-
tást célozza, nem lehet eszközt beszerezni a keretében, a cél, hogy szol-
gáltatás-tartalmakat tudják fejleszteni. Az intézményfejlesztési tervben 
rögzített célokat határozottan támogatja a projekt. 172 e-learning tan-
anyagot fejlesztenek, s 200, jórészt oktató képzésére lesz lehetőség. 
A projekt hálózatfejlesztést is tartalmaz a felsőoktatási intézmények 
között, a nemzetközi kapcsolatok bővítését és a karrierszolgáltatás 
fejlesztését is célozza a hallgatók körében.
Forrás: Sonline.hu

Ormánsági fejlesztés indulhat

M agyarország egyik legszegényebb térsége, a baranyai Or-
mánság gazdasági fellendítését segítő hitelprogram 
elindításáról állapodott meg a Baranya Megyei Önkor-

mányzat és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet.
Tiffán Zsolt, az önkormányzat közgyűlési elnöke és Lukács Péter, 
a pénzintézet elnök-ügyvezetője írta alá a dokumentumot, amely 
szerint az Ős-Dráva Hitelprogramnak köszönhetően a helyi gaz-
dálkodók kedvező konstrukciójú hitelekhez juthatnak vissza 
nem térítendő támogatások előfinanszírozásához, továbbá az 
Ormánság felzárkóztatását célzó Ős-Dráva projektbe illeszkedő 
mezőgazdasági, turisztikai, ipari beruházásokhoz. Az Ős-Drá-
va program lényege a vizes élőhelyek revitalizálása vízkormányzá-
si rendszer kialakításával, segítve a folyó mentén az ökoturizmus, a 
horgászat, a mezőgazdaság fellendülését. Mindez hozzájárulhat 
ahhoz, hogy az ott élők munkát kapjanak, piacképes termékek elő-
állításával jövedelemhez jussanak. A programhoz kerékpárutak épí-
tése és templomrekonstrukció kapcsolódik, a kormány pedig támo-
gatja a Dráván egy kompkikötő és egy új híd megépítését, valamint 
az M6-M60-as autópálya meghosszabbítását a horvát határig. 
Az Ős-Dráva program kormánybiztosaként is dolgozó Tiffán Zsolt a 
megállapodást azzal indokolta, hogy a projekt akkor lehet sikeres, ha a 
résztvevő cégek, önkormányzatok képesek lesznek az európai 
uniós és hazai források mellé a beruházásokhoz szükséges saját 
tőke előteremtésére. Reményét fejezte ki, hogy a hitelprogram ösz-
tönző erővel hat a helyi gazdaság szereplőire, s ez munkahelyek létreho-
zásában is megmutatkozik majd.
Forrás: Pécsma.hu 

2014-2020 partnerségi regionális rendezvénysorozat
A Miniszterelnökség, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 2014-
2020 programozási időszak tervezési dokumentumainak el-
készítésében érintett szaktárcák és a Széchenyi Programiroda 
szerevezésében került megrendezésre  a 2014-2020-as költ-
ségvetési időszak forrásainak felhasználására irányuló, tervezés 
alatt álló operatív programok szakmai konzultációja Pécsett a 
Tudásközpontban. 
A 2013. december 6-i eseményen dr. Hargitai János kormány-
megbízott, a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője kö-
szöntötte a résztvevőket, majd Csepreghy Nándor a Minisz-
terelnökség helyettes államtitkára ismertette a 2014-2020-as 
programozási időszak kormányzati célkitűzéseit. A 2014-2020-
as programozási időszak tervezett programjait Turóczy László 
a Nemzetgazdasági Minisztérium versenyképességért felelős 
helyettes államtitkára mutatta be. 
Dr. Horváth Viktória a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmu-
sért felelős helyettes államtitkára beszélt a turizmus fejlesztésé-
ről a természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi 
helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén 
keresztül.
Tiffán Zsolt a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke bemutatta a há-
rom éve indult Ős-Dráva Program eredményeit, illetve jövőbeli 
célkitűzéseit. A Dél-dunántúli Operatív Program eredményei,t 
tapasztalatait Dr. Sitányi László a Dél-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója összegezte, majd 
Barta E. Gyula a MAG Zrt. vezérigazgatójának gazdaságfejlesz-
tésről tartott előadása után szakmai konzultációra is sor került.

Forrás: DDRIÜ Nonprofit Kft.

Innovációs partnertalálkozó

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. novem-
ber 22-én „Innovációs partnertalálkozó” címmel rendezvényt 
tartott Pakson.

Dr. Fischer Sándor a TMKIK elnöke köszöntötte a résztvevőket, 
majd Dr. Vértes András a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke tartott 
előadást „Helyzetkép és jövőkép a magyar gazdaságról” címmel. 
Dr. Fischer Sándor bemutatta a Tolna megye helyzetképét, majd 
a KKV Szakmai Magazin képviselője beszélt a sikeres KKV alapfel-
tételeiről. Végül az OPTEN Informatikai Kft. előadása hangzott el 
„Pénzünknél maradva. A követeléskezelés titka” címmel.
Forrás: TMKIK.hu

Tudta Ön… 
. . . hogy, a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatra 
műszaki, technológiai és gazdasági innovációval lehet jelent-
kezni 2014 február 5-ig. Az értékelésnél latba esik a 2013. évi 
eredmény, az újszerűség, a társadalmi hasznosság, és végül az 
egyéb műszaki-gazdasági előnyök. . .

http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/milliardos-tananyagfejlesztes-reszese-a-kaposvari-egyetem-526119
http://www.pecsma.hu/hirzona/ormansagi-fejlesztes-indulhat/
http://ujszechenyiterv.gov.hu/ketmilliardos-fejlesztes-a-del-dunantulon
http://www.tmkik.hu/hu/tmkik/cikkek/innovacios-partnertalalkozo-meghivo-mellekletekkel-65679
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/28/11/Csefalvay_egy_kezbe_kerulnek_az_innovacios_forrasok.aspx
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/28/11/Csefalvay_egy_kezbe_kerulnek_az_innovacios_forrasok.aspx
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/28/11/Csefalvay_egy_kezbe_kerulnek_az_innovacios_forrasok.aspx
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/28/11/Csefalvay_egy_kezbe_kerulnek_az_innovacios_forrasok.aspx
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/28/11/Csefalvay_egy_kezbe_kerulnek_az_innovacios_forrasok.aspx
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Magyarország

Országos innovációs konferencia 

Uniós források 10 százalékát, 700 milliárd forintot fordítanak 
közvetlenül kutatás-fejlesztésre 2014-2020 között - mondta 
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaság-

fejlesztésért felelős államtitkára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
december 4-i országos innovációs konferenciáján, Budapesten.
A következő hét évben uniós forrásból a hazai társfinanszírozással együtt 
7300 milliárd forint áll rendelkezésre, 60 százaléka közvetlenül 
gazdaságfejlesztésre. Fontos, hogy a globális értékláncokhoz több te-
rületen kapcsolódjanak a hazai vállalatok, valamint a kutatás-fejlesztés 
és az innováció erősítése. A következő időszakban erősebben szeret-
nének a pénzügyi eszközökre: a visszatérítendő támogatásokra, 
kedvezményes hitelekre, garanciákra és ezek kombinált formáira 
támaszkodni. 2014. január 1-jével megszűnik a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség, az operatív programok irányító hatóságai a szakminisztériumok-
hoz kerülnek, az innovációs alap a nemzetgazdasági tárcánál lesz.
Parragh László, az MKIK elnöke szerint fontos, hogy a vállalkozások 
hogyan lehetnek nyertesei az uniós forrásoknak a fejlett országokkal 
szemben. Deák Csaba, a Nemzeti Innovációs Hivatal stratégiai elnökhe-
lyettese arról beszélt, hogy a tudásbázisok, a tudástranszferek, a tudás-
hasznosítás területén a hivatal hogyan működik közre az NGM-mel és a 
vállalkozásokkal a kormányprogram megvalósításában.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal igazgatója, Németh Gábor szerint a 
nemzeti szellemi tulajdon védelme nélkül nincs sikeres hazai innováció: a 
tudásbázisok, a tudásáramlás, a tudásfelhasználás hatékonyságának nö-
velése hozzájárul a versenyképesség javításához. Az innovációs projektek 
támogatási lehetőségei a GINOP-ban” címmel Pecze Tibor Csongor, a 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal elnöke tartott előadást, Vingelman 
József, az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. vezérigazgatój a koc-
kázati tőke innovációs fejlesztésekhez történő bevonásának lehetősége-
iről tájékoztatott.
Forrás: MKIK.hu

22. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat

AMagyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Ala-
pítvány által, a 2013. évre kiírt Magyar Innovációs Nagydíj Pályáza-
tot november 28-án hirdették meg az elmúlt 21 évben innovációs 

díjat nyert vállalkozások vezetőiből álló társaság, a Magyar Innovációs 
Klub ülésén, melynek házigazdája az NNG Kft volt, az Innovációs Nagydíj 
2012-es nyerteseként.
A Magyar Innovációs Nagydíj Pályázaton azok a Magyarországon be-
jegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2013. évben kiemel-
kedő műszaki, technológiai, gazdasági innovációs teljesítménnyel 
jelentős üzleti hasznot realizáltak. A Magyar Innovációs Nagydíjat az 
a vállalkozás nyeri el, amelyik a 2013. évben a legkiemelkedőbb innová-
ciós teljesítményt érte el.
A kiemelkedő innovációs teljesítményeket további öt kategóriában is 
díjazzák: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Innovációs Díjai. A legeredményesebb, 2011 után alapított start-up vál-
lalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Start-up Innovációs Díját 
nyeri el. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. Szervezeti  Innovációs Díját is.
A díjakat ünnepélyes keretek között az Országházban adják át 2014 már-
ciusában.
Forrás: Innováció.hu

Cséfalvay: egy kézbe kerülnek az innovációs források

2 014 elejétől a Nemzetgazdasági Minisztérium kezeli a kutatás-
fejlesztésre és innovációra szolgáló uniós és nemzeti forráso-
kat is. A 2020-ig tartó következő uniós költségvetési időszakban a 

Horizont 2020 pályázatból, amelyre bármely tagállam pályázhat, uniós 
szinten 70 milliárd euró fordítható K+F-re. Emellett Magyarország a struk-
turális és kohéziós alapokból 700 milliárd forintot szán a kutatás-fejlesztés 
és innováció támogatására.
2014. január 1-jétől a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keze-
lése a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, így a hazai források 
könnyebben összehangolhatók lesznek az előzőekben felsorolt tá-
mogatási konstrukciókkal.
Cséfalvay Zoltán, az NGM parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős 
államtitkára, az innovációval gyors növekedésre képes magyar cégek 
számát - az elit klub tagságát - 150-re becsülte, ezek képesek helytállni 
a globális versenyben is. Az államtitkár a magyar támogatásról szólva ki-
emelte, hogy 2010 óta évi 8 százalékkal nőtt a kutatás-fejlesztésre 
fordított kiadás, 2012-ben már elérte a bruttó hazai termék (GDP) 1,3 
százalékát, amely kiemelkedő arány.
Forrás: Hirado.hu

Új lehetőségek a horizonton

2014 januártól indul a Horizont 2020 program, mely az Európai Unió 
kutatás-fejlesztési és innováció területén mutatkozó versenyhátrányt 
igyekszik orvosolni a következő tervezési időszakban. Ez alkalomból 
szervezett konferenciát a Nemzeti Innovációs Hivatal és a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium, melynek nyitányaként Cséfalvay Zoltán államtitkár, 
Wolfgang Burtscher, az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Fő-
igazgatóság főigazgató-helyettese, valamint Korányi László, a Nemzeti 
Innovációs Hivatal megbízott elnöke szólalt fel. Mindannyian a hét évre 
szóló program bővülő forrásainak jelentőségét hangsúlyozták, ez lehet 
a fő kitörési pont az egész Európai Unióban az előttünk álló időszakban.

A következő hétéves időszakban az EU a kutatás fejlesztésben és inno-
vációban látja a kitörési pontot. A Horizont 2020 megpróbál választ adni 
a paradoxonra, hogy Európa jó a kutatásban, de versenytársaihoz képest 
az ipari hasznosításban hátrányban van. A korábbi időszakhoz képest 
a Horizont 2020 erősebben támaszkodik a gyakorlati megvalósításra.

A 2014 januárjában induló Horizont 2020 három pillérre épül. 24 milliárd 
eurós keret áll majd rendelkezésre a tudományos kiválóságra. A hazai 
kutatók itt két részben erősek: az Európai Tanács által kiírt pályázatokban 
és a Marie Slodowska Curie akciókban. A második pillér az ipar vezető sze-
repet célozza, itt például a kkv-k innovációban való részvételét ösztönzik. 
A harmadik pillér a társadalmi kihívásokkal foglalkozik (az egészségügy, 
élelmiszerbiztonság, hatékony energia és zöld közlekedés területén).

Az előző hétéves időszakhoz képest történtek változások. Önál-
ló soron jelenik meg a részvétel szélesítésének támogatása, vagyis 
hogy a kelet-európai országok is elérjék az innovációs programo-
kat. Példa az Európai Innovációs Technológiai Központ, melynek 
székhelye Budapesten van, valamint az agykutatási program.

Forrás: NIH.gov.hu  

http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/cikkek/befektetes-a-jovobe-kormanyprogram-az-innovacioert-66419
http://www.pannonnovum.hu/hirek/regionalis-hirek/magyar-innovacios-nagydij-palyazat-22-alkalommal?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=INNO-H%C3%8DR:%20PANNON%20NOVUM%20HETI%20H%C3%8DRLEVELE
. . . hogy, a 2013. �vi Magyar Innov�ci�s Nagyd�j p�ly�zatra m<0171>szaki, technol�giai �s gazdas�gi innov�ci�val lehet jelentkezni 2014 febru�r 5-ig. Az �rt�kel�sn�l latba esik a 2013. �vi eredm�ny, az �jszer<0171>s�g, a t�rsadalmi hasznoss�g, �s v�g�l az egy�b m<0171>szaki-gazdas�gi el<0151>ny�k. . .
http://www.nih.gov.hu/main.php?folderID=421%3B
http://www.portfolio.hu/users/elofizetes_info.php?t=cikk&i=192209
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Innováció fiataloktól fiataloknak

Fiatal fejlesztők mutatták be innovatív alkalmazásaikat az InnoApps 
versenyen, amely a közösségi bevonást elősegítő mobilalkal-
mazások fejlesztését ösztönözte. Támogatói a Huawei Technolo-

gies, a Microsoft és a European Young Innovators Forum (EYIF).
A győzteseket november végén Brüsszelben a „Learning by creating 
with social media and apps” rendezvényen hirdették ki. Az első díjat 
a szlovén Tomaž Ščavničar nyerte START nevű alkalmazásával, amely 
kezdő vállalkozók számára könnyíti meg új vállalkozásuk online 
elindítását. Az alkalmazás lehetővé teszi az együttműködést potenciális 
vállalkozók között, projekteket hozhatunk létre, az ötletnek üzletimodell-
sablont választhatunk, képeket oszthatunk meg és feladatokat adha-
tunk ki, valamint nyomon követhetjük a költségeket.
A döntőbe az alábbi, legkreatívabbnak ítélt ötletek is bejutottak: CanEat 
(legjobb női fejlesztő díj): az angol Elizabeth Cotton alkalmazása meg-
határozott étrendi követelmények alapján mutatja meg, hogy tartózko-
dási helyünk közelében merre van megfelelő menüt kínáló étterem és 
áruház. TagTagCity (2. helyezett): a spanyol NataliaVicente alkalmazása 
lehetővé teszi az idegenforgalmi látnivalók, szolgáltatások és vállalkozá-
sok számára, hogy az általuk nyújtott értékeket bemutassák QR-kódok 
és geotagging segítségével. WayUpTo (közönségdíj): a szlovén Gregor 
Spagnolo alkalmazása új alapokra helyezi a hallgatóság, az előadók és a 
konferenciaszervezők közötti interakciót.
Azért, hogy a tehetséges európai fiatalok a térségben maradjanak, lehe-
tőségeket kell teremteni az ICT feltörekvő generációi számára. A szerve-
zők a versennyel támogatják az EU törekvését, hogy 2020-ra jól működő, 
fenntartható és befogadó gazdaság épüljön fel a térségben.
Forrás: ITExtreme 

Nem lesz 95%-os uniós társfinanszírozás a magyar programoknál

M agyarországnak nem jár a következő hét évben az a ked-
vezmény, amely alapján a pénzügyi válság által legin-
kább sújtott országok esetében akár 95 százalékra is 

felmehet az uniós társfinanszírozás aránya a kohéziós politikában.
Egy nemrég elfogadott parlamenti jelentés (és uniós rendelet) értelmé-
ben öt pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 2014 és 2020 között is 
részesülhet a kedvezményből, aminek értelmében 95 százalékra nőhet 
az uniós társfinanszírozás aránya a kohéziós politikából finanszírozott 
projektek esetén.
Az öt tagállam – Ciprus, Portugália, Görögország, Írország és Romá-
nia – közös vonása, hogy európai pénzügyi támogatásban részesülnek 
a makrogazdasági kiigazítási programokkal összhangban. A parlament-
ben voltak törekvések, hogy más kohéziós országokra – köztük Magyar-
országra is – kiterjesszék a 95 százalékos társfinanszírozási lehetőséget, de 
az EP plenárisa a Tanácshoz hasonlóan nem támogatta ezt az indítványt. 
Így Magyarország és mások számára továbbra is 85 százalék lesz 
az uniós társfinanszírozási plafon. A megemelt társfinanszírozási ráta 
globálisan nem jelent több pénzt a borítékban, csupán egyes projektek 
finanszírozására csökkenhet a tagállami önrész.
A képviselők azt is megszavazták, hogy Szlovákia és Románia plusz 
egy évet kapjon a 2011-ben és 2012-ben számára elkülönített fel-
zárkóztatási források felhasználására és így a forrásvesztés elkerülé-
sére. Ezzel a két országnak a források lehívására (a számlák Brüsszelnek 
való benyújtására) adott két éves határidő három évre hosszabbodik.
Forrás: BruxInfo 

Oroszországi nanotechnológiai vállalatok kongresszusa

Az orosz Nanotechnológiai Ipari Ágazatközi Egyesülés 
szervezésében 2013. november 29-én tartották Moszkvá-
ban az orosz nanotechnológiai vállalatok második kong-

resszusát. Viktor Bikov, az Oroszországi Nanotechnológiai Tár-
saság elnökének köszöntője után Anatolij Csubajsz, a Rosznano 
Konszern vezetője mondta el, hogy szerinte a kongresszus feladata 
hozzájárulni a hazai nanotechnológiai ipar fejlődéséhez. Ezért meg 
kell nevezni az ipar működését zavaró tényezőket, valamint a fej-
lesztés irányait. Az irányok meghatározásakor támaszkodni kell a 
szakmai közösség tanácsaira is.
Az iparban foglalkoztatottak érdekérvényesítése és az iparág fejlő-
dése érdekében jött létre a Nanotechnológiai Ipari Ágazatközi 
Egyesülés, mely hozzájárul a nemzetközi versenyképesség növelé-
séhez; az ágazat résztvevői bel- és külpiacra jutását segíti; hozzájárul 
az iparpolitika alakításához; közreműködik a szakemberek képzé-
sében; minőségi és biztonságos termékek előállítását biztosítja; az 
együttműködést fejleszti az ágazat vállalatai között, más iparágak 
résztvevőivel és a nemzetközi szereplőkkel; tagjai érdekeit védi, 
egyeztet az államhatalmi, társadalmi és szakmai szervezetekkel ha-
zai és nemzetközi szinten; és részt vesz a szakmát érintő jogszabá-
lyok kidolgozásában. Az orosz nanotechnológiai ipar problémái az 
elöregedett szabályok, a piacra jutás nehézségei, a képzett szakem-
berek hiánya, valamint a befektetéseket gátló tényezők. A megol-
dások leírása a forrásra kattintva olvasható.
Forrás: NIH.gov.hu 

V4-ek fokozott együttműködése
Közös nyilatkozatot írtak alá a visegrádi országok fokozott együtt-

működéséről az Európai Kutatási Térségben az országok kutatás-
fejlesztési és innovációs miniszterei a budapesti egyeztetés után. 
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára 
hangsúlyozta: a visegrádi országokban gazdasági változás zajlik, és 
mind érdekeltek abban, hogy az iparosítás mellett hangsúlyt kap-
jon a kutatás-fejlesztés és innováció. A régióba irányuló befekteté-
seknél a gyártás mellett erőteljesek a K+F+I területek.

Áttekintették a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszak-
ra való felkészülést, érintve az intelligens szakosodás lehetőségét. 
Foglalkoztak az egyetemi, kutatás-fejlesztési bázissal rendelkező 
fővárosok lehetőségeivel, valamint a K+F infrastruktúrával. Ahhoz, 
hogy a térség láthatóvá váljon, a visegrádi országoknak csoport-
ként szükséges megjelenni. Magyarország a 2014-2020 között az 
országba érkező kohéziós és strukturális alapok forrásainak 10 szá-
zalékát a K+F+I területére fordítja. A partnerországokban hasonló 
az arány, ami mutatja, hogy az országok között kutatás-fejlesztési 
verseny kezdődött, de vannak együttműködési területek is. Lena 
Kolarska-Bobinska lengyel tudományos és felsőoktatási miniszter 
hangoztatta, hogy az Unióban a K+F+I kiemelt terület és fontosnak, 
hogy ezzel minél jobban élni lehessen. Dusan Caplovic szlovák ok-
tatási, tudományos, kutatási és sportminiszter hangsúlyozta, hogy a 
visegrádi országok jobb eredményt tudnak elérni az együttes fellé-
péssel. Dalibor Stys cseh oktatási miniszter fontosnak tartotta, hogy 
a Horizon 2020 programban is közösen lépjenek fel.

Forrás: Kormány.hu 

Nemzetközi Hírek

http://www.itextreme.hu/hirek/2013,12,01/innovci_fiataloktl_fiataloknak_kihirdettk_az_innoapps_verseny_gyzteseit
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20131124-nem-lesz-95-os-unios-tarsfinanszirozas-a-magyar-programoknal.html
http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/hirek-nagyvilagbol-tet/oroszorszagi-131204
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/parlamenti-es-gazdasagstrategiaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-v4-ek-kozos-nyilatkozatot-fogadtak-el-a-fokozott-egyuttmukodesrol-az-europai-kutatasi-tersegben
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Hazai Pályázatok
Pályázatok

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 2013. december 31.

Bővebb információ http://www.nfu.hu/doc/2921

PÁLYÁZAT ÖSZTÖNZÉS AZ FP7 KERETPROGRAMJÁBAN  VALÓ 
MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA

Pályázat kódszáma EU_KP_12

Rövid leírás

Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, tech-
nológiafejlesztési és demonstrációs keret-
programjában (FP7) és egyéb közös EU-s 
kezdeményezésekben való magyar részvétel 
támogatására

Támogatás mértéke 2 millió-6 millió Ft, max. 100%

Beadási határidő 2013. december 31.

Bővebb információ http://www.nfu.hu/doc/3444

PÁLYÁZAT K+F TECHNOLÓGIAI START-UP ÖKOSZISZTÉ-
MA ÉPÍTÉS

Pályázat kódszáma START-UP_13

Rövid leírás

A program célja a nemzetközi piacokon ver-
senyképes, magyar vagy akár a környező
országokban elért K+F eredményekre alapu-
ló vállalkozások felépítése és működésének
beindítása, ezzel hozzájárulva a gazdaság 
hosszabb távú növekedéséhez.

Támogatás mértéke 1. Ft - 80. 000. 000 Ft, max. 100%

Beadási határidő 2013. december 2. - 2014 .december 31.

Bővebb információ http://www.nfu.hu/doc/4146

PÁLYÁZAT MAGYAR SZELLEMI ALKOTÁSOK HAZAI ÉS KÜLFÖL-
DI  IPARJOGVÉDELMI OLTALMÁNAK TÁMOGATÁ SA

Pályázat kódszáma IPARJOG_12

Rövid leírás

Célja a szellemi alkotások hazai, vagy nem-
zetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló 
oltalomszerzési és oltalom fenntartási tevé-
kenységek támogatása.

Támogatás mértéke 600.000 - 2 millió Ft, max. 100%

Beadási határidő 2013.  december 31.

Bővebb információ http://www.nfu.hu/doc/3799

PÁLYÁZAT RFH ECOSPINNING DÍJ 2013

Pályázat kódszáma

Rövid leírás

A pályázat célja a magyar gazdaság megerő-
sítése, elsősorban a mikro-, kis- és középvál-
lalkozások, valamint az önkormányzatok élet-
képes, a mai gazdasági körülmények között 
is megvalósítható projektjeinek, fejlesztési 
terveinek felkutatása és támogatása révén..

Támogatás mértéke

Beadási határidő 2013. október 10. -  2013. december 31

Bővebb információ http://ecospinning.rfh.hu/rfh-ecospinning-dij-2013

PÁLYÁZAT GE FOUNDATION SCHOLAR-LEADERS 
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Pályázat kódszáma

Rövid leírás

A program célja a részt vevő diákok vezetői ké-
pességeinek fejlesztése, és ezzel egy nemzet-
közi szinten is piacképes új vezető-generáció 
képzéséhez való hozzájárulás. 

Forrás keret évi 1500 euró 

Pályázat határideje 2013. december 16.

További információk http://scholarshipandmore.org...

http://www.nfu.hu/doc/2921
http://www.nfu.hu/doc/3444
http://www.nfu.hu/doc/4146
http://ecospinning.rfh.hu/rfh-ecospinning-dij-2013
http://scholarshipandmore.org/hungary/program-details/
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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 Ft  , II. díj: 25.000 Ft

Beadási határidő 2014. február 15. 

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

PÁLYÁZAT
AZ EU 7. KERETPROGRAMBA ÉS EGYÉB 
KÖZÖS EU-S KEZDEMÉNYEZÉSEKBE VALÓ 
BEKAPCSOLÓDÁS TÁMOGATÁSA

Pályázat kódszáma NEMZ_12

Rövid leírás

Célja, hogy fokozza az Európai Unió 7. Kuta-
tási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs 
Keretprogramjában való részvételt és ezzel 
együtt támogassa és elősegítse az EU új ku-
tatási keretprogramjára (Horizont 2020) való 
felkészülést, valamint az EU-2020 stratégia 
keretében tett nemzeti K+F célkitűzések el-
érését. 

Támogatás mértéke nemzetközi felhívás szerint, max. 100%

Beadási határidő 2013. december 31.

Bővebb információ http://www.nfu.hu/doc/3784

PÁLYÁZAT
SMART VERSENY - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLE-
TEK ÉS KREATÍV VÁLLALKOZÁSOK VERSENYE 
FIATALOKNAK

Pályázat kódszáma -

Rövid leírás

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közala-
pítvány (BVK) a kreatív ipar, a zöld gazdaság 
és az infokommunikációs ágazat területén 
már vállalkozó vagy vállalkozni vágyó fiata-
loknak hirdet üzleti versenyt az i.e. SMART 
európai uniós projektje keretében.

Támogatás mértéke

Beadási határidő 2014. február 5

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 Ft, max. 90%

Beadási határidő 2014. február 10. - 2014. december 31.

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

PÁLYÁZAT NEMZETI AGYKUTATÁSI PROGRAM

Pályázat kódszáma KTIA_NAP_13

Rövid leírás

A támogatás célja a kutatásfejlesztési és in-
novációs aktivitás, valamint a vállalatok és 
kutatási szervezetek közötti együttműködés 
növelése az Új Széchenyi Tervben meghatá-
rozott célkitűzésekkel összhangban. 

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

Beadási határidő 2017. január 01.

Bővebb információ http://www.nfu.hu/doc/4182

PÁLYÁZAT POSZTDOKTORI KUTATÓI TÁMOGATÁS

Pályázat kódszáma

Rövid leírás

A pályázat célja, hogy az MTA kutatóhálóza-
tában és a hazai egyetemeken, a legjobb ha-
zai tudományos műhelyekben lehetőséget 
biztosítson a tudományos fokozatot szerzett 
fiatal kutatók számára kutatómunka végzé-
sére; támogassa a kutatói mobilitást, külföldi 
kutatóknak a hazai kutatásokba való bevoná-
sát, segítse a külföldről hazatérő fiatal kutatók 
bekapcsolódását a hazai kutatóhelyek mun-
kájába. 

Forrás keret évi 600 000 Ft

Pályázat határideje  2014. január 30-án 12.00 (közép-európai idő) 

További információk http://mta.hu/cikkek/mta-posztdoktori...

http://zolduzlet.hu/hirek/meghirdettuk-az-okodij-formatervezesi-palyazatot
http://www.nfu.hu/doc/3784
http://www.bvk.hu/hu/hirek-rendezvenyek/friss-hirek/smart-verseny-innovativ-uzleti-otletek-es-kreativ-vallalkozasok-/
http://www.nfu.hu/doc/3581
http://www.nfu.hu/doc/4182
http://mta.hu/cikkek/mta-posztdoktori-kutatoi-program-133077
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Nemzetközi Pályázatok

PÁLYÁZAT MAGYAR-INDIAI K+F+I EGYÜTTMŰKÖDÉ-
SI PROGRAM

Pályázat kódszáma KTIA-DST

Rövid leírás

A Magyar-Indiai TéT Vegyes Bizottság ülésén 
született megállapodás alapján, valamint a nagy 
érdeklődésre való tekintettel a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium újra megnyitja a Magyar-indiai 
K+F+I együttműködési program pályázatot.

Támogatás mértéke  

Beadási határidő  2014. január 15.

Bővebb információ http://magzrt.hu/felhivasok/hazai

PÁLYÁZAT MAGYAR – JAPÁN TÉT

Pályázat kódszáma TÉT_12_JP

Rövid leírás

A Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) pá-
lyázathoz 2012. 08. 10-én közzétett Pályázati Felhívás 
kiegészítéseként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
meghirdeti a MAGYAR – JAPÁN TéT együttműködés 
keretein belül igényelhető támogatásra való felhívást.

Támogatás mértéke 50 millió forint keretösszeg

Beadási határidő 2014. január 20

Bővebb információ http://magzrt.hu/felhivasok/hazai

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. április 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 M euro

Pályázat határideje  2014. április 15.

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

PÁLYÁZAT MAGYAR – FRANCIA TÉT 

Pályázat kódszáma TÉT_12_FR/2

Rövid leírás

A Kétoldalú Tudományos és Technológiai 
(TéT) együttműködés tárgyú pályázathoz 
2012. augusztus 10-én közzétett Pályázati 
Felhívás kiegészítéseként az NFM meghirde-
ti a MAGYAR – FRANCIA TéT (TÉT_12_FR/2) 
együttműködés keretein belül igényelhető 
támogatásra vonatkozó felhívást.

Forrás keret 35 millió forint keretösszeg

Pályázat határideje 2013. december 16 - 2014. január 13.

További információk http://magzrt.hu/felhivasok/hazai

PÁLYÁZAT

MAGYAR-IZRAELI IPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI 
CO-FUNDING EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM-
BAN VALÓ MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁ-
SÁRA

Pályázat kódszáma -

Rövid leírás

A pályázat célja olyan magyar-izraeli együtt-
működésben megvalósuló hasznosítás-ori-
entált K+F+I projektek magyar részének tá-
mogatása, amelyek eredményeként rövid- és 
középtávon gazdaságilag hasznosuló piacori-
entált termékek és szolgáltatások jönnek létre.

Forrás keret 270 millió forint keretösszeg

Pályázat határideje 2013. december 31. , 2. ford.: 2014. április 07.

További információk http://magzrt.hu/hirek/uj-palyazat-jelent-meg..

http://magzrt.hu/felhivasok/hazai
http://magzrt.hu/felhivasok/hazai
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://magzrt.hu/felhivasok/hazai
http://magzrt.hu/hirek/uj-palyazat-jelent-meg-magyar-izraeli-ipari-kutatas-fejlesztesi-co-funding-egyuttmukodesi
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Koreai tudós forradalmasította a természetes bőrápolást

Az eredményes hatású természetes bőrápolás iránti kereslet 
ugrásszerűen nőtt az utóbbi években. Ezt felismerve a nanotech-
nológiai kutatók figyelme az újból felfedezett nemesfémre, az 

ezüstre irányult, melynek régóta ismert az emberi szervezetre gyakorolt 
jótékony hatása. A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható arc, - test, 
- és hajápoló szerekben sok a káros összetevő. Felgyorsult korunk, és a ve-
gyi anyagok okozta terhelés következményeként nő a bőrproblémák, és 
bőrbetegségek száma, ebben a környezetben felértékelődnek azok az 
alapanyagok, eljárások, amik hatékonyak, de természetesek, vegyszer-
mentesek. Az ezüst hatásos mikroba elleni szer, több mint 650 féle vírust, 
baktériumot, és gombát képes elpusztítani 5-6 perc alatt, és nincs az élő 
szervezetet terhelő mellékhatása!
Young Choi, az ezüst sokrétű és egyszerű felhasználási módjait kutatja. 
Munkájában a nanotechnológia fejlődése és sok kísérlet segítette, így 
megalkotta az ezüstszivacsot (silver foam): egy térhálós szerkezet, ami 
99,99 %-os laboratóriumi tisztaságú ezüstöt tartalmaz. Világújdonsá-
ga, hogy az ezüst felületét, az eredeti méretéhez képest 6000 szeresére 
tudta megnövelni. Az ezüstszivacsról vízzel érintkezve, szinte korlátlanul 
és fizikai módon (kémiai beavatkozás nélkül) maguktól oldódnak az 
ezüstionok a vízbe. A felfedezését szabadalmaztatta. A nanotechnoló-
giás ezüstionokkal dúsított víz könnyebben hatol be a bőr legmélyebb 
rétegeibe is. Antimikrobális tulajdonságai miatt, a fertőzéses betegségek 
megakadályozása mellett szerepet játszik a bőr immunitásának meg-
erősítésében. Az ezüstionok természetes antibiotikumként működnek. 
Az ezüstionos termékeket gyógyászati és kozmetikai forradalomnak 
tartják, ami megváltoztatja a jövő bőrápolását. 
 Forrás: Innoportal.hu

A gépszem lett az év kütyüje

Alátást részben visszaadó mesterséges retina mellett űrszonda, 
3D-nyomtatott cipő, és a világ legjobb elektromos csavarhúzója is 
bekerült 2013 legjobb fejlesztései közé. A Popular Science ameri-

kai tudományos lap idei innovációs díjának nyertese a Second Sight 
cég Argus II nevű retinaprotézise, amely a farkasvakság miatt nem 
látó embereknek tud segítséget nyújtani. A húszéves munkával kifej-
lesztett eszközben a receptorsejtek feladatát egy napszemüvegre szerelt 
digitális kamera, látja el, amely egy övön viselhető, akkumulátoros képfel-
dolgozó modulba küldi képét. A rendszer 3-6 órás üzemidőt biztosít vi-
selőjének. A jelet a szemüvegen található transzmitter továbbítja a szem 
kötőhártyája alá ültetett vevőkészülékhez, ahonnan vezeték nélküli 
kapcsolaton a műtéti úton a retinába ültetett elektródokhoz jut. Ezek az 
elektródok ingerlik a látóideg-sejteket, az ingerületekből pedig értelmez-
hető kép áll össze. Az Argus II nem képes tökéletes látást biztosítani, mert 
felbontása csupán 6x10 képpont, de megkülönböztethetővé teszi a 
sötétséget a világosságtól, és kivehető vele tárgyak, emberek alakja is.
Optimális fényviszonyok mellett akár kellően nagy, a háttértől eltérő 
kontrasztú betűk vagy számok is felismerhetőek vele, és lehetővé teszi 
egy közeledő autó vizuális észlelését is. Az illetékes amerikai gyógyszer-
ügyi hivatal az idén hagyta jóvé az Argus II orvosi célú alkalmazását, 
Európában már két éve használhatják azt a készülék harmincmillió 
forintnak megfelelő árát előteremteni képes páciensek.

 Forrás: Origo.hu 

Alig hallani az elektromos szupermotort

A villamos meghajtású kétkerekűek lassan behozzák benzines 
társaikat. Íme, a három legérdekesebb elektromos motorbicikli.
A brit Agility Motors Saietta R motorja púpjával kilóg társai 

közül. 4 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet, végsebessége 
129 km/óra. 220 kilogrammos tömegének jó részét az akkumulátor adja, 
ezzel középkategóriásnak számít. Egy töltéssel 120 km hatótávolságot 
biztosít országúton, 182 km-t városi körülmények között, lassabb tem-
pónál. Egy töltéshez 3,5-8 óra szükséges, ez külső töltő megvásárlásával 
felére csökkenthető. A Voxan Motors Párizsban mutatta be a jelenleg 
legerősebb elektromos motorkerékpárt. A Wattman 200 lóerős telje-
sítményre képes, nyomatéka 200 Newtonméter. Viszont 350 kg, így a 
százkilométeres óránkénti sebességet 5,9 másodperc alatt éri el, végse-
bessége 170 km/óra, hatótávolsága 180 km egy töltéssel.
A Lightning Electric Superbike gyártójának célja, hogy a legjobb és. 
leggyorsabb járművet készítse el. Több rekordot tart, pl. a leggyorsabb 
sorozatgyártott motorkerékpár 304,304 km/órás sebességgel, valamint 
a leggyorsabb elektromos motor 374,554 km/órával. A 226 kg tömegű 
jármű gázadáskor szinte azonnal a teljes nyomatékot adja le, amit tarta-
ni is tud, szükségtelenné téve a sebességváltó használatát. 3másodperc 
alatt gyorsul 160 km/órára. Csendes: alapjáraton a motort nem is lehet 
hallani, emiatt használat közben szirénázik, figyelmeztetve az érkezésére. 
Az elektromos motorkerékpárok teljesítménye versenyképes robbanó-
motoros társaikkal. Ahhoz, hogy elterjedjenek szükséges az akkumuláto-
rok, üzemanyagcellák fejlesztése, az erőforrások méretének csökkentése 
Forrás: Origo.hu 

K+F

Magyar ötlet győzheti le a Google tévés kütyüjét 
A Dániában élő Sükösd Attila és csapata által kifejlesztett Airtame 

képes a képernyő tartalmát számítógépek között megosztani, PC-n 
lévő prezentációt, fotót, filmet, játékot megjeleníteni a tévén vagy 
projektoron wifis rádióhullámokon keresztül. A számítógép oldalán 
csak a vezeték nélküli hálózat támogatása feltétel, a Sükösd Attila ál-
tal írt szoftver egy hat-hét éves, kétmagos processzorral szerelt PC-n 
is működik. A küldött adatokat miniszámítógép fogadja, amelyhez 
hasonlót a Google is bemutatott: Youtube-ot és más internetes szol-
gáltatásokat lehet nézni a tévén számítógép nélkül, telefonnal vagy 
táblagéppel vezérelve. Az Apple AirPlay megoldása csak Apple esz-
közökkel működik, a Miracast pedig csak két eszköz között képes 
képet átküldeni, közvetlen wifikapcsolaton. A Google Chromecast 
arra alkalmas, hogy filmeket, zenéket játsszon le a hálózatról, vala-
mint internetes zene- és videoszolgáltatásokat lehet elérni vele té-
vén, számítógép nélkül. 

A tömeggyártás megkezdéséhez az Indiegogo közösségi finan-
szírozó oldalon gyűjtenek, az első két hét alatt 39,6 millió forintnyi fel-
ajánlás érkezett közel 2000 felajánlótól, a kampány végére túlléphe-
tik a 110 millió forintot is. A készítők a pendrive-hoz hasonló méretű 
egység végleges verzióján dolgoznak, és lehetséges ázsiai és euró-
pai gyártópartnerekkel tárgyalnak. Vállalatok vagy iskolák központi 
menedzselését biztosító, hálózati megoldásokból várnak profitot, 
ezért is merik a megoldás alapjait bárki számára elérhetővé tenni.

Forrás: Airtime.com 

Tudta Ön. . .
. . . hogy a Tribogenics hordozható röntgengépe néhány kilogrammot 
nyom, így balesete helyszínére vagy a harctérre is könnyen elvihető  . . . .

http://www.innoportal.hu/algabol-keszulhet-az-uzemanyag-tizede-amerikaban
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20131129-a-gepszem-lett-az-ev-kutyuje.html
http://www.origo.hu/techbazis/20131206-az-elektromos-motoroke-a-jovo.html
http://www.airtime.com
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20131129-a-gepszem-lett-az-ev-kutyuje.html
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20131129-a-gepszem-lett-az-ev-kutyuje.html
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 » Február
2014. február 6-9., Új-Delhi

Defexpo Szakkiállítás és Konferencia
A Nemzeti Innovációs Hivatal információs 
napot szervez a BRIDGE - biotechnológiai 
köz- és a magánszféra közötti partnerség 
(PPP) kezdeményezés bemutatására.  Je-
lentkezés 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 nemzeti 
standdal részt vesz a védelmi ipari szak-
kiállításon. A 30m²-es standon lehetősé-
ge lesz magyar cégeknek a bemutat-
kozásra. A kiállítás 8. alkalommal kerül 
megrendezésre, a Pragati Maidan expo 
30000 m²-es területén 700 standdal. A 
kiállítás nemzetközi szinten is fontos 
rendezvény. A standra történő jelent-
kezési 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 Kiállí-
tás Törökországban
A 21. International Trade Exhibition for 
Food kiállításon Törökországban a rende-
zők szerint várhatóan 25.000 m2 kiállítási 
felületen összesen 55.000 professzionális 
érdeklődő és 400 kiállító vesz majd részt.
További információ: ITT 
   Időpont: 2014. február 19-22.

Helyszín: Antalya, Törökország 

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 versenyké-
pesek az állattenyésztési technológiák 
területén.

Bővebb információ: ITT

 » December
2013. december 17. Debrecen
 Európai Kis- és Középvállakozások Hete
Az Enterprise Europe Network, és a 

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara szervezésében, valamint a 
Nemzeti Külgazdasági Hivatal közremű-
ködésével valósul meg 2013. december 
17-én, az Európai Bizottság által meghir-
detett Európai KKV hét magyarorszá-
gi központi rendezvénye. Az Európai 
KKV hét a vállalkozások számára a ver-
senyképességben, az innovációban, a 
munkahelyteremtésben fontos szere-
pet tölt be. A központi rendezvény az 
innováció és a fiatal– és női vállalko-
zók támogatását helyezi előtérbe. 
Jelentkezési határidő: 2013. 12. 16. 00:00

Időpont: 2013. 12. 17. 10:00 - 15:00
Helyszín: Non-Profit Gazdaságfejlesz-

tő Szervezetek Háza (H-4025 Debrecen, 
Vörösmarty u. 13-15.)

További információ és jelentkezés: ITT 

 » Január
2014. január 13-15., Amszterdam
Wine Professional 2014 kiállítás
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal ma-

gyar megjelenést szervez a 2014. január 
13-15 között Amszterdamban megren-
dezésre kerülő Wine Professional kiál-
lításon. Jelentkezés határideje: 2013. 
december 16.

További információ: www.hita.hu 

2014. január 15-16., Graz
Energia Napok
„Energia Napok” konferencia, vásár 

és üzletember-találkozó kerül meg-
rendezésre, ahol január 15-én a hang-
súly a „biomassza és bioenergia” 
témakörön lesz, míg 16-án az energia-
hatékony építészet lesz a központi 
téma. Kapcsolatépítés, tudásmegosz-
tás, tapasztalatcsere a mottója a 2014 
évi Közép-Európai Biomassza Konferen-
ciának. Az üzletember-találkozón való 
részvétel ingyenes, de ahhoz, hogy a 
vásár területére be tudjon menni szük-
séges regisztrálnia.

Időpont: 2013. január 15-16.
Helyszín: Graz-i vásárközpont
További információ: ITT

2014. február 23-27., Dubai
Gulfood élelmiszeripari szakkiállítás
A dubaji Gulfood a közel-keleti térség 
legfontosabb szakmai eseménye, a világ 
egyik vezető élelmiszeripari kiállítá-
sa. Legutóbb 113400 m2-en 4200 kiállító 
és 77000 látogató vett részt az esemé-
nyen.
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 meg-
jelenést biztosítani.
Kapcsolat: katalin.polonyi@hita.hu

 » Március
2014. március 6-8., Stuttgart

Clean Energy Building (CEB) szakkiállítás
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal nem-
zeti standdal részt vesz a 2014. március 
6-8. között Stuttgartban megrendezésre 
kerülő CEB energia-hatékony épületek 
szakkiállításán. A 36 m²-es standon lehe-
tőséget biztosítanak magyar cégek-
nek a bemutatkozásra.
Jelentkezési határidő: 2013. december 23.
Kapcsolat: balazs.dietrich@hita.hu

2014. március 6-8., Stuttgart
Clean Energy Building (CEB) szakkiállítás
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal nem-
zeti standdal részt vesz a 2014. március 
6-8. között Stuttgartban megrendezésre 
kerülő CEB energia-hatékony épületek 
szakkiállításán. A 36 m²-es standon lehe-
tőséget biztosítanak magyar cégek-
nek a bemutatkozásra.
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 számí-
tógépes játékfejlesztés egyik legna-
gyobb rendezvényén. 
Bővebb információ: ITT 

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
http://www.animaliaistanbul.com/en/index.html
http://www.hbkik.hu/hu/enterprise-europe-network/rendezvenyek/europai-kis-es-kozepvallakozasok-hete-magyarorszagi-kozponti-esemeny-9398
http://www.hita.hu
http://www.b2match.eu/energydaysgraz2014/pages/home
mailto:katalin.polonyi%40hita.hu?subject=
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 
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Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.   
Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
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www.darinno.hu  
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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.
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