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Cím
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.
3527 Miskolc, Vásártéri út 8.
Corvinus Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.
1068 Budapest, Nagymező u. 46-48.
MOL Nyrt.
1117 Budapest, Október 23. u.18.
EGIS Gyógyszergyár Rt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Varinex Informatikai Rt.
1141 Budapest, Kőszeg u. 4.
Sanatmetal Kft.
3300 Eger, Faiskola u. 5.
Gabonatermesztési Kutató Kht.
6701 Szeged, Pf. 391.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Bonn Magyarország Elektronikai Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
1119 Budapest, Major u. 69.
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Doberdó út 6.
Közlekedéstudományi Intézet Kht.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
TRIGON Electronica Kft.
3100 Salgótarján, Füleki út 173.
Infopark Zrt.
1385 Budapest, Pf. 884/6.
Borsodchem Nyrt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
Micro Europe Kft.
3527 Miskolc, Szinva u. 15/b
Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Ipari Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.
Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tudományos Technológiai, Ipari Parkok Szövetsége
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége
1144 Budapest, Füredi u. 74-76.
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 32.
Magyar Biotechnológiai Szövetség
6722 Szeged, Béke u. 5/a
MTA SZTAKI
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
ValDeal Zrt.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Novofer Alapítvány
1112 Budapest, Hegyalja u. 86.
1535 Budapest, 114. Pf. 777.

Beosztás
Tanszékvezető
Egyetemi Tanár
Vezérigazgató

Tel
62/544272
46/501850;
30/9898245
20/9444551
265-5504

407-4888

Egyetemi tanár

28/522071

28/410804

Elnök

273-3411

273-3412

Ügyvezető igazgató

Rektor

36/512900
62-435235
266-3119

36/512932
62-434163
266-9786

Ügyvezető igazgató

233-2138

233-2506

Főtitkár

353-166

353-1780

Rektor

463-1111

463-1110

Fejlesztési igazgató

382-9801

382-9810

Rektor
Rektor

46/565034
453-4141

46/563423
388-6763

Ügyvezető igazgató

371-5808

205-5951

Ügyvezető igazgató

32/432432
382-0720

32/511644
382-0729

48/310955

48/310602

46/359895
52/524760
212-6991

46/359895
52/524770
201-7954
22/328110
302-2798

Elnök

22/514126
20/91279
85
204-2967

204-2969

Elnök

467-0236

467-0236

Elnök

328-0538

268-1526

Elnök

62-424729
209-5257

62-426098
466-7503

23/887582
319-8913

319-8916

Igaztósági elnök
Vezérigazgatói
tanácsadó
Kutatási Igazgató

Főigazgató

Elnökvezérigazgató
Környezetvédelmi
és biztonságtechnikai igazgató
Igazgató
Ügynökségvezető
Társelnök
Társelnök
Ügyvezető Elnök

Igazgató
Igazgató
Elnök

Fax
62-544658
46/501851
354-3001
464-4654

Vezető főtanácsos

489-9649

IN TERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft.
1364 Budapest, Pf. 93.
FVM Műszaki Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik út 4.
Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató
1056 Budapest, Fővám tér 2-3. II.

Ügyvezető igazgató

318-3309

317-4856

Igazgató

28/511611
266-5108

28/511680
266-5108

LASER CONSULT Kft.
6726 Szeged, József Attila sgt. 130.
Debrecen Füredi út. 76.
4027
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. 9028
Győr, Gesztenyefa u. 4
Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar,
8201 Veszprém, Pf: 158
High Computer Kft.
7624 Pécs, Őz u. 5.

Ügyvezető Igazgató

62/562782
52/534204
46/365560
96/506900
88/421905
72/504050

62/562783
52/500426
46/327643
96/506901
88/624631
72/333120

Ügyvezető Igazgató

Regionális Igazgató
Egyetemi Docens
Ügyvezető Igazgató
Dékán
Ügyvezető Igazgató
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Magyar Innovációs
Szövetség
„Megállapodást a jövőnkért” címmel 2006. áprilisában
16 társadalmi szervezet – köztük a Magyar Innovációs
Szövetség – kiáltványt tett közzé, melyhez később további 6 szervezet csatlakozott.
A Kiáltvány megjelenése óta eltelt egy évet áttekintve, a
Kiáltványt aláíró szervezetek arra a következtetésre
jutottak, hogy a legalapvetőbb célkitűzések tekintetében
nem született meg a gazdaság és a társadalom által
annyira igényelt konszenzus, és a konkrét versenyképesség-javító intézkedések beindítására sem nyílt minden területen mód.
Ezért a Kiáltványt aláíró szervezetek vezetőinek kérésére, stratégiai beszélgetésre került sor Gyurcsány Ferenc, miniszterelnök, Dr. Veres János, pénzügyminiszter és Dr. Garamhegyi Ábel , államtitkár részvételével
2007. július 24-én, a Parlament Munkácsy Termében.
A rendezvényen a Magyar Innovációs Szövetséget dr.
Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.
Gyurcsány Ferenc, miniszterelnök bevezető ismertetőjét, helyzetértékelését követően, dr. Bienerth Gusztáv
foglalta össze a 22 szervezet közös álláspontját az
aktuális társadalmi, gazdasági kérdésekről (adózás,
átláthatóság stb.). Ezután az egyes szervezetek képviselői tették meg kiegészítéseiket, észrevételeiket.
Dr. Veres János, pénzügyminiszter, az átláthatóbb
adórendszer kialakításával kapcsolatosan, többek között, elmondta, hogy a járulékok befizetését (pl. innovációs járulék) illetően azonos szabályok lesznek.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség levélben tájékoztatta
Szövetségünket, hogy a javaslataink alapján az Új Magyarország Fejlesztési Terv projektjavaslatainak elbírálását végző bíráló bizottságba javasolt két szakértőt
Frischmann Gábor, elnökségi tagot és Higi Gyula,
regionális igazgatót is regisztrálták az államreform
szakterületen belül.
A regisztrált szakértők neveiből kerül felállításra a végleges, nyilvános adatbázis, s ebből sorsolással kerülnek
majd kiválasztásra a bíráló bizottságok munkájában
szavazati joggal résztvevő szakértők.

A Magyar Védelmiipari Platform Együttműködési Megállapodás (EM) aláírásának előkészítése érdekében újabb
egyeztetés volt a tervezett aláíró szervezetek (Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Innovációval a Védelemért
és a Biztonságért Társaság, Magyar Elektronikai és
Infokommunikációs Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Védelmiipari Szövetség) képviselői részvételével 2007. július 16-án, az MVSZ titkárságán
A Megállapodás célja, hogy hozzájáruljon
- a magyar védelmi- és biztonsági iparnak az EU átlagszintjére való felzárkóztatásához,
- a legkiválóbb magyar kutatással és termékfejlesztéssel foglalkozó szervezetek tevékenységének bevo-

Hírek
-

náshoz, integrálódásához a védelmi- és biztonsági
iparba,
a nemzetközileg is versenyképes kapcsolódó ágazatok (járműipari, informatikai, biztonságtechnikai és
kommunikációs, biotechnológiai iparágak) védelmi
ipari hálózatba való bevonásához.

Az egyeztetésen a Magyar Innovációs Szövetség nevében Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes vett
részt.

A Feltalálók Világszervezete (IFIA) nemzetközi konferenciát rendezett korunk legfontosabb innovációs kérdéseiről, "How is the Innovation in the Age of
Globalization?", címmel 2007. augusztus 10-11-én,
mintegy 50 fő résztvevővel.
A konferencia első napjának helyszíne a Magyar Szabadalmi Hivatal volt.
Az előadók a kérdéskör legnevesebb hazai ismerői:
Kovács László EU-biztos, Ficsor Mihály az MSZH
elnökhelyettese, Lippényi Tivadar NKTH alelnök, Szegő
Károly az MTA kutatás-fejlesztési és innovációs főosztályának vezetője, Székely Krisztina IGYE elnök; valamint
olyan nemzetközi szaktekintélyek voltak, mint Mihaly
Swantner, WIPO Director, Ron P. Wacks , American
Association of Microbusinesses President Emeritus,
David Morfesi, USPTO és Vedres András IFIA elnök.
A
rendezvényen
Szövetségünk
képviseletében
Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes vett részt.
A második napon a szeminárium egy dunai hajóút keretében került megrendezésre. Itt a nemzetközi előadók
(francia, tajvani, iráni, román, izraeli, szaúd-arábiai,
holland, nigériai és lengyel) konkrét innovációs eredményeiket mutatták be. A hazai szereplők az NKTH pályázatok nyertesei voltak, akik itt szerepeltek először legfrissebb eredményeikkel.
A konferencia egyik előadása (Dr. Vedres Andrásé) a
következő linken
(http://www.innovacio.hu/2b_hu.htm) olvasható.

Az Audi Hungária vezetőségének meghívására 2007.
augusztus 14-én, Dr. Antos László , Szövetségünk
ügyvezető igazgatója, Bartók Marcell, projektgazda és
projektvezető, Burus Tünde, MAFITUD vezető és Borsai Eszter projekt-koordinátor Győrben, az Audi központban bemutatta a Magyar Innovációs Szövetség
októberben induló tehetségkutató és tudománynépszerűsítő projektjét, a THE Tudományos Hasznos Emberi
Tehetségkutató- és Tudománynépszerűsítő Programot.
A THE Tudományos Hasznos Emberi program a MISZ
hazánkban egyedülálló kezdeményezése, melynek legfontosabb célja a tudományok és a tudományos pálya
népszerűsítése, a fiatalok érdeklődésének felkeltése és
a már pályán lévő fiatal tehetségek presztízsének növelése. A THE Programban részt vevő innovatív nagyvállalatok és a THE Program által kiválasztott fiatal tehetségek között folyamatos, a jövőjük szempontjából kulcsfontosságú, proaktív kapcsolat fog kialakulni.
A program széles spektrumú, és számos interaktív
elemet tartalmaz, és különös hangsúlyt fektet a fiatalok
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aktivitásának növelésére, akik várakozásaink szerint el
fognak merülni a tudományos ismeretekben és megismerik a tudás birtoklásának örömét.
Szakmai együttműködő partnerünk a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és az Informatikai Vállalkozások Szövetsége.
Az Audi részéről a küldöttségünket Helga Vette, személyügyi és szervezetfejlesztési igazgató, Judith Klaes,
nemzetközi kiküldetések és személyügyi marketing igazgató, Vitéz Veronika, valamint Czingráber Tibor, az
Audi Hungária Intézet vezetője fogadta.
A megbeszélésen felmerült egy hosszú távú együttműködés lehetősége.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Média Bizottsága
előtt, 2007. augusztus 16-án, a SOTE Vegytani Intézetében, Bartók Marcell, projektgazda és projektvezető
bemutatta Szövetségünk októberben induló THE Tudományos Hasznos Emberi Tehetségkutató és Tudománynépszerűsítő Programját.
A Tanács Médiabizottságának tagjai (Prof. Csermely
Péter, Dr. Havass Miklós, Kállai Gábor) örömmel
fogadták a kezdeményezést, és együttműködésről biztosították projektvezetőnket. A megbeszélésen Bizottsági
Tagként jelen volt dr. Antos László , a MISZ ügyvezető
igazgatója is.

Szövetségünk októberben induló THE Tudományos
Hasznos Emberi Tehetségkutató és Tudománynépszerűsítő Programjához (több nagyvállalat és állami
intézmény mellett) csatlakozott az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. Az IVSZ fontosnak tartja a tehetségkutatást, ezért az elnökség döntése alapján pénzbeni és
szakmai támogatásával segíti a THE-ONLINE.HU internetes portál és tudásbázis elkészülését.
A portál kivitelezésével Szövetségünk a Webshark Kft.-t
bízta meg, melynek ügyvezetője Karakó István, aki
szponzorációjával ugyancsak hozzájárul a THE programhoz.

Az alábbi projektek, amelyben magyar részről tagintézményünk, a TREBAG Vagyon- és Projektmenedzser Kft
vesz részt, a befejezéséhez közelednek.
-

KSM ( Key Skill Management) Leonardo pilot projekt
A projekt alapját azon vállalati tapasztalatok képezik,
hogy a minőség nem-megfelelősége jelentős költségnövekedést okoz. Így, ha egy vállalkozás vagy szervezet
vezetőinek megmutatjuk, hogy hogyan válasszák ki,
kezeljék pontosan azokat a kulcs-kompetenciákat, melyek a problémák nagy részét okozzák, az új tudás
nagyban hozzájárulhat a szervezet megfelelő m űködéséhez. A KSM projekt éppen ehhez kíván segítséget
nyújtani a vezetőknek, sőt a nagyvállalati vezetők munkájának segítése érdekében a kulcs kompetenciák kiválasztását segítő szoftver is készül.
-

SLET (Support and Learning for Electronic Tendering) Leonardo pilot projekt

A projekt folyamán egy olyan internetes platformot
fejlesztenek ki, amely a tananyagot és az azonnali segítséget nyújtó helpdesk-et is magában foglalja. A tananyag átfogja az elektronikus tender eljárásokban való
részvételhez szükséges ismereteket.
-

TREIN (Training in Emotional Intelligence) Leonardo pilot projekt
A projekt céljául tűzte ki, hogy módszertani anyagokkal
segítse elő az érzelmi intelligencia térnyerését. Például, összeállítja a Legjobb Gyakorlatok Kézikönyvét az
európai továbbképzésben e témában, valamint kidolgoz
egy módszertani eszköztárat, amelynek célja az érzelmi intelligenciát szem előtt tartó oktatási módszerek
alkalmazásának megalapozása a továbbképzésben.
A projektekről bővebb információ a
http://www.leonardo-trein.org/hu/huenlaces.html
web címen vagy a közvetlenül a magyar résztvevőtől
(pkovesd@trebag.hu) kérhető.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
„Innováció és (marketing) kommunikáció”
címmel kerül megrendezésre a
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD)
6. országos találkozója
2007. augusztus 31. és szeptember 1. között
Nádasdladányban, a Nádasdy Akadémián.
A MAFITUD tagjai a Magyar Innovációs Szövetség által
szervezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyeken díjazásban részesült és a hazai
versenyhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényeken
részt vett fiatalok.
Program
Aug. 31.
11:30 - Indulás busszal Budapestről (Déli pályaudvartól)
13:00 - Érkezés a Nádasdy Akadémiára
13:00-14:30 - Ebéd a kastélyban
14:30-15:00 – Novatech.Com 2.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny díjátadója
15:00-15:10 - Megnyitó, köszöntő: dr. Szabó Gábor ,
a MISZ elnöke
15:10-15:40 - Vámos Zoltán, a MISZ alelnöke, a GE
Hungary alelnöke: Az ötlettől a piacig
15:40-15:50 - Kérdések
15:50-16:20 - Pomezanski György, a Duna Televízió
alelnöke: A tudományos ismeretek kommunikálása, a
Mindentudás Egyeteme által
16:20-16:30 - Kérdések
16:30-17:00 - Szünet
17:00-17:30 - Egyed László, a Csodák Palotája igazgatója: Ismeretterjesztés és kedvcsinálás: az informális
oktatás helyszíne, a Csodák Palotája
17:30-17:40 - Kérdések
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17:40-18:10 – Kriston Ákos, a Thales Zrt. operatív
igazgatója: Heurékától Oscarig – avagy a marketingkommunikáció bemutatása egy innovatív terméken
18:10-18:20 - Kérdések
18:20-18:50 - Szünet

így díjazásban nem részesülhettek, de magyar szempontból a 22. CASTIC eredményesen zárult, mivel a
nemzetközi zsűri egy dán, egy német és egy indiai projekttel együtt Sik Gergelyt kiemelt dicséretben részesítette.

18:50-19:05 – MAFITUD-vezetőség 2007. évi beszámolója
19:05-19:25 – Trefán Szilárd és Tarjányi Zoltán-Vass
Csaba bemutatkozása
19:25-21:00 - Vacsora
21:00 - Zenés parti a Nádasdy Akadémián,
Érkezés a Jancsár Hotelbe (Székesfehérvár) és a szobák elfoglalása

Az 1952-ben alapított London International Youth
Science Forum 2007. évi rendezvényein - július 26-a
és augusztus 8-a között - három magyar fiatal képviselte hazánkat: Tarjányi Zoltán, Vass Csaba és Benke
Tamás. Mindhárman tagjai a Magyar Fiatal Tudósok
Társaságának. A részvételt a magyarországi British
Council is támogatta.

Szept. 1.
12:00 - Indulás Budapestre
Támogatók: Ericsson Magyarország, Puskás Tivadar
Közalapítvány, Nádasdy Alapítvány és Akadémia, Magyar Innovációs Alapítvány

Az ünnepélyes megnyitóra 53 ország mintegy 240 ifjú
kutatója gyűlt össze, hogy megvitassák egymással elképzeléseiket, elért eredményeiket, s közös nyilatkozatot tegyenek a fórum fő témájának – az előadók segítségével nyert részletes áttekintése után – azaz a globális felmelegedés tárgyában.

A találkozón előzetes regisztráció után a MAFITUD
tagjai vehetnek részt.
Bővebb információ Szövetségünk titkárságán kérhető a
453-6572-es telefonszámon vagy az
innovacio@innovacio.hu e-mail címen.

Gilyén András és Sik Gergely, a MAFITUD tagjai, a
Magyar Innovációs Szövetség és a HP Magyarország
támogatásával részt vett a Yunnan tartomány fővárosában, Kunmingban megrendezett 22. CASTIC ( China
Adolescent
Science
&
Technology
Innovation
Contest), kínai tudományos és technológiai nemzetközi
versenyen. A kiállítás és verseny 2007. július 30. és
augusztus 4. között került megrendezésre. A magyar
delegációt dr. Antos László , a MISZ ügyvezető igazgatója vezette.

Az előadásokat és az őket kiegészítő, részletesebb
prezentációkat négy kontinens több mint tíz országából
érkezett, kiváló kutatók tartották. A résztvevők megismerhették belőlük az egyes szakterületeken befutható
tudományos karrierek állomásait, buktatóit, főképpen
pedig: hogyan készül a tudományos közösség az éghajlatváltozás nyomán az óceánokban és a szárazföldeken
beálló drasztikus változások megfigyelésére és kezelésére.
A Fórum résztevői kirándulások keretében tanulmányozhatták számos tudományos gyűjtemény darabjait,
valamint
Nagy-Britannia
legkorszerűbb
kutatólétesítményeit.

A tudományos és technológiai versenyt a 35 milliós
Yunnan tartomány kormányzója nyitotta meg. A kiállításon a két MAFITUD-tag az alábbi témával mutatkozott
be a zsűrinek:
Gilyén András: Mobilos iránytű
Sik Gergely: Milyen színeket ajánlott használni virtuális
világokban?
A összes nemzetközi résztvevő vendégként volt jelen,

A magyar fiatalok közül Tarjányi Zoltán és Vass Csaba
a London Wetland Centre barnes-i létesítményeiben,
valamint a Natural History Museum-ban tett látogatást,
Benke Tamás a Teddingtonban található National
Physical Laboratory után az oxfordi egyetem Kémiai
Intézetének új épületét, valamint a közelében lévő Tudománytörténeti Múzeumot tekintette meg. Mindhárman ellátogattak a londoni Science Museum-ba, melynek átfogó, demonstratív gyűjteménye érdekes élményt
nyújt.
Lehetőség nyílt továbbá a London közelében található
nevezetességeknek; a stonehenge-i kőépítményeknek,
Salisbury székesegyházának, valamint Windsor és
Hampton Court királyi palotáinak meglátogatására is,
mellyel a magyar résztvevők örömmel éltek.
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INNOSTART

lenni az általuk beszervezett vállalkozásokkal, vagy azok
képviseletében. A 2007-es évben két nemzetközi vásáron fogja a projekt képviseltetni magát, a RIGA FOOD
2007 (élelmiszeripar) és a BRNO MSV International
Engineering Fair-on (építőipar, gépipar, stb.).

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

Az INNOSTART és az IVSZ (Informatikai Vállalkozások
Szövetsége) részvételével megvalósuló nemzetközi projekt várja azoknak a vállalkozásoknak a jelentkezését,
amelyek EU kutatás-fejlesztés projektekben szándékoznak részt venni, a 7. Keretprogram keretén belül.
A Secure-Force projekt tanácsadással és gyakorlati
segítségnyújtással támogatja a hazai cégeket akár saját
kutatási ötleteik kidolgozásában és pályázattá történő
alakításában, akár abban, hogy más (hazai vagy külföldi)
szervezetek irányításával létrejövő nemzetközi konzorciumokban partnerként részt vegyenek.
A projekt elsősorban az IT biztonság témakörében tevékenykedő vállalkozásokat célozza meg, de végeredményben minden olyan kutatási ötletet támogat, amely
a biztonság területén kerülne megvalósításra, és amely
a 7. Keretprogram által meghatározott prioritásoknak
megfelel.
Hogyan tudjuk elősegíteni a hazai vállalkozások részvételét a Keretprogramban?
- nemzetközi adatbázisba kerülés (tevékenység, alapadatok, kutatási terület)
- információ aktuális nemzeti és nemzetközi pályázati
lehetőségekről
- projektötletek kidolgozása
- hazai és nemzetközi partnerkeresés
- kutatási projektötletek ismertetése
- matchmaking
- információs napok
- tréningek (FP7 pályázati rendszere, pályázatírás:
gyakorlati tudnivalók)
- EU-val kötendő és a partnerek közötti szerződések
előkészítéséhez és elkészítéséhez segítségnyújtás
Az adatbázisban szereplő vállalkozások rendszeres
információt kapnak a hazai és nemzetközi pályázati
lehetőségekről, valamint minden olyan kutatási ötletről,
amelyben projektpartnereket keresnek. Nemzetközi
hálózat segítségével hazai ötletek megvalósításához is
segít külföldi partnereket bevonni. Igény esetén segítséget nyújt a konzorcium létrehozásában, a pályázat elkészítésében és benyújtásában, valamint a partnerek
közötti és az EU-val kötendő szerződések elkészítésében.
További információ Jónás Dénes, projektmenedzsertől
kérhető a denes.jonas@innostart.hu e-mail címen vagy
a Secure-Force projekt honlapján (http://www.secureforce.eu.) olvasható.

A ClusterNet nemzetközi projekt célja nemzetközi
üzleti együttműködések létrejöttének támogatása és
elősegítése. A vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok
kialakulásához a projektben résztvevő partnerek különböző szolgáltatások nyújtásával, rendezvények szervezésével, valamint nemzetközi eseményeken (vásárok,
kiállítások) való részvétel támogatásával járul hozzá.
A ClusterNet projekt keretén belül 4 jelentősebb nemzetközi vásáron fognak a konzorciális partnerek megje-

Mindkét esemény keretén belül (Riga – 2007. szeptember 05-08.; Brno 2007. október 1-5.) a ClusterNet
projekt tagjai lehetőséget biztosítanak hazai vállalkozásoknak ahhoz, hogy egy előre kibérelt standon bemutassák termékeiket és szolgáltatásaikat, valamint, hogy
előre leszervezett megbeszéléseket, tárgyalásokat folytassanak a kiállításon megjelenő külföldi cégekkel, szervezetekkel. Mindehhez termet és a szükséges technikai
berendezést a projekt tagjai biztosítják.
Mit tudnak biztosítani a projektben résztvevő vállalkozásoknak?
- 1-2 személy részére a projekt partnerek által bérelt
standon helyet biztosítanak termékeik és szolgáltatásaik ismertetésére / ismertetőanyagok elhelyezésére;
- ClusterNet KKV Katalógusban való megjelenést. (Az
online katalógus elérhető minden abban regisztráló
vállalkozás részére. A katalógus alapján a vállalkozások megismerhetik a vásárokon résztvevő egyéb,
regisztrált vállalkozásokat, azok termékeit és szolgáltatásait mely adatok birtokában személyes találkozókat szervezhetnek meg a közösen látogatott eseményeken.)
- Érdeklődés és igény esetén találkozót szerveznek az
azonos szektorban tevékenykedő vállalkozásoknak
Magyarországon annak céljából, hogy megvitassák a
KKV csoportok és klaszterek esetleges közös képviseletének lehetőségeit különféle nemzetközi vásárokon és kiállításokon;
- A nemzetközi vásárokon résztvevő hazai vállalkozásoknak segítenek felvenni a kapcsolatot külföldi cégekkel, valamint helyszínt és lehetőséget biztosítanak
számukra személyes találkozó lebonyolítására az általuk látogatott eseményen;
- A projekt pénzügyi támogatást nem nyújt a vásárokra történő kiutazáshoz és a szálláshoz, de ezen költségek egy részének megfinanszírozására hazai pályázatok nyújthatók be (lásd: ITD Hungary Kereskedelemfejlesztési pályázat 2007) melyek elkészítéshez
segítséget nyújt az INNOSTART.
A projektről és az abban rejlő lehetőségekről további
információk Jónás Dénes, projektmenedzsertől kérhetők a denes.jonas@innostart.hu e-mail címen vagy a
projekt honlapján (http://www.ebn-cbc.net.)

A DETECT-IT projekt célja, hogy elősegítse a 7. keretprogramban a vállalkozások részvételét. Ennek érdekében, három tematikus területre koncentrálva: Információs és kommunikáció technológia; energia; és biotechnológia partnerkereső adatbázist épített ki. A vállalkozások és kutató intézetek regisztrációt követően,
működési és érdeklődési területük pontosítását követően feltölthetik konkrét projektötletüket, amelyet adott
terület szakértői értékelnek. Lehetőség van, konkrét
partnerkeresés felvitelére is.
Amennyiben csak körvonalazódott egy vállalkozóban a
keretprogramban való részvétel, de nincs projektötlete,
lehetőség nyílik mások által kezdeményezett projektek-
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hez való csatlakozásra. A több mint, 15 ország vállalkozásainak és kutatóintézeteinek partnerkeresését segítő
adatbázis munkáját a tematikus szakértői csoportok is
segítik.

Hírek
További információ Szilbereky Judittól a 382-1513-as,
illetve Szegner Erzsébettől a 382-1511-es telefonszámon vagy a szilbereky.judit@biomasszaklaszter.hu email címen kérhető.

Az adatbázis a www.detect-it.org honlapon érhető el.
Bővebb információ, illetve segítség Szilbereky Judittól
kérhető a 382-1513-as telefonszámon vagy a
judit.szilbereky@innostart.hu e-mail címen.

„Az innovatív vállalkozások létrehozása és támogatása” címmel kerül megrendezésre az Európai Unió által
finanszírozott, SEED-REG Interreg IIIC projekt nemzetközi konferenciája 2007. szeptember 18-án, Potsdamban.
A konferencia egyik fő célja, hogy felhívja a figyelmet az
innovatív vállalkozások korai fejlődési szakaszának támogatására és finanszírozására, különös tekintettel a
magán és állami együttműködésére, valamint a vállalkozóvá válásra. A konferencia a start-up, spin off vállalkozások létrejöttén túl, a vállalkozások számára kezdeti
tőkét biztosító üzleti angyal témakört (kultúra, képzés) is
körüljárja. Az európai szintű tapasztalatcsere és a jó
gyakorlatok bemutatása betekintés nyújt a vállalkozások
támogatásának nemzetközi gyakorlatába.
A rendezvény programja letölthető a www.seedreg.com
oldal news and events menüpontja alól. A konferencián
való részvétel ingyenes.
További információ Szilbereky Judittól kérhető a 3821513-as
telefonszámon
vagy
e-mailben
a
judit.szilbereky@innostart.hu címen.

Regionális Innovációs Ügynökségek
Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács
2007. augusztus 22-én tartja következő ülését a Miskolci Egyetem Tanácstermében.
A tanácsülés napirendi pontjai az alábbiak:
-

Javaslat a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
2007. évi kiadási előirányzatából regionális innovációs célokra fordítandó részének felhasználására
Előterjesztő: dr. Nyiry Attila, RIÜ vezető

-

A Regionális Innovációs Ügynökség önálló jogi személlyé történő átalakításáról
Előterjesztő: dr. Nyiry Attila, RIÜ vezető

-

Baross Gábor programokhoz kapcsolódó, megvalósult fejlesztések beszámoló-bemutatása
Előadók: a programok témafelelősei

G

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

A 40 tagot számláló Országos Biomassza Klaszter a
biomassza értéklánc szereplőiből, a biomasszával foglalkozó vállalkozásokból, szervezetekből és magánszemélyekből áll. A klaszter missziója, hogy képviselje és
elősegítse a fejlődését egy olyan fenntartható, környezetbarát iparágnak, amely a mezőgazdasági, erdészeti,
állattenyésztési és élelmiszeripari melléktermékekből és
hulladékokból, energetikai növényekből, biomassza formájában értéktöbbletet adó terméket (energiát, üzemanyagot és vegyipari terméket stb.) állít elő.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium átfogó nemzeti program előkészítésén dolgozik az életvitelt segítő technológiák és alkalmazások területén. A program célja, hogy az életvitel
és az életminőség, és rajtuk keresztül a társadalom
széles értelemben vett közérzete és egészsége érdemben javuljon. Mindez kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységek sorozata révén valósulhat meg, és
eredményeképpen új húzóágazat születhet.

A fenti tevékenységet az európai és hazai más hasonló
szervezetekkel koordinálva végzi. A klaszter célja, hogy
a tagokkal együttesen fellépve segítse elő a biomassza
témával foglalkozó érintettek tevékenységét azáltal,
hogy bekapcsolja őket a szakmai információáramlásba,
felméri a rendelkezésre álló kistérségi biomassza potenciálokat, gyártási lehetőségeket és elosztási csatornákat, valamint széleskörű felvilágosító tevékenységet
folytat a biomassza termelés és hasznosítás műszaki,
tudományos és gazdasági vetületeiről.

A GKM megbízásából egy szakértői csoport háttértanulmányt készít eVITA – életvitelt segítő technológiák és
alkalmazások címmel az átfogó eVITA nemzeti program
megalapozására.

Az Országos Biomassza Klaszter szolgáltatásainak
fejlesztésére a Közösségi Alapból (ERFA) és hazai központi költségvetési előirányzatból nyert támogatást a
GVOP 1.1.3 pályázat keretében.
A klaszterrel kapcsolatos bővebb információk a
www.biomasszaklaszter.hu oldalon olvashatók.

A tanulmány vázlata letölthető:
http://www.njszt.hu/neumann/neumann.news.page?
nodeid=1025
Annak érdekében, hogy a nemzeti program megvalósulhasson, széles körű érdekegyeztetésre és összefogásra van szükség, ezért eVITA Összefogás néven új
szövetség alakult, melynek első egyeztető megbeszélésére 2007. augusztus 6-án került sor az NKTH előadótermében, ahol a Magyar Innovációs Szövetséget
Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes képviselte.
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Szakirodalom-figyelõ
Köszöntjük új tagjainkat!
Tagsorszám
530.
Székhely:
Kapcsolat:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:

Szakirodalom-figyelõ
1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 18-34.
Raskovenszki Edina
371-0604
30/747-7452
371-1479
raskovenszki.edina@onlineprint.hu

Györgyi János

Telefon:
Fax:
E-mail:

371-0604
371-1479
gyorgyi.janos@onlineprint.hu

A cég nyomdai szolgáltató központként működik. A saját
nyomdai kapacitás mellett akkreditált beszállítók segítik
az egyes munkafázisok elvégzését. Továbbá a tervezéstől az utolsó simításokig végigkísérik a folyamatokat.

Székhely:
Kapcsolat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vezető:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Start kezességvállalásával teljesíthessék a vissza nem
térítendő európai uniós támogatás megszerzéséhez
szükséges biztosítéki feltételeket.

Onlineprint Kft.

Vezető:

Tagsorszám
531.
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Start Tőkegarancia
Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
1115 Budapest
Bartók Béla út 105-113.
Traub József
371-0745
371-0746
jozsef.traub@startgarancia.hu
Zoltán Csaba
371-0745
371-0746
csaba.zoltan@startgarancia.hu

A Start Tőkegarancia Zrt. Magyarország első és jelenleg egyetlen pénzügyi szolgáltatója, amely tőkegarancia
termékeket kínál a hazai kis- és középvállalkozásokba
befektető professzionális intézményi- és magánbefektető
ügyfelei részére.
Az egyedi befektetésekhez kapcsolódó tőkegarancia
termék esetében a Start Zrt. kezességet vállal az ügyfél
által tőkeemeléssel megvalósított befektetésének legalább 50 és legfeljebb 80%-a megtérítésére abban az
esetben, ha a célvállalat felszámolás vagy végelszámolás alá kerül.
A Start Zrt. közvetlen pályázati kezességvállalás terméke lehetővé teszi, hogy a kis- és középvállalkozások
tehermentes ingatlan vagy bankgarancia hiányában a

Simon Loxley: Titkok és történetek a betűk mögötti
világból - Akadémiai Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése
Simon Loxley e műve a legtöbbünk számára erőteljes
reveláció lesz, ahogyan a Magyar Értelmező Kéziszótár
e fogalmat meghatározza: „Váratlan, meglepő felismeréshez, meglátáshoz segít hozzá valakit.” Olyan világról
szól, amelyről eddig voltaképpen nem tudtam, pontosabban nem vettem róla tudomást, s ezzel valószínűleg
majd’ mindenki így van. Egy része pedig mindig is a
szemem előtt volt, hiszen iskolás korom óta betűk miriádja, könyvek ezrei, cikkek, feliratok végtelen garmadája
kísérik az életemet.
Így, e könyv hatására vissza- és végiggondolva tudom,
hogy a betűk nagyon sokféle típusával találkoztam, ám
valahogy sohasem ragadta meg a figyelmemet, hányféle
betűtípus áll elém, és milyen markáns megjelenésbeli
különbségek vannak közöttük. A betűk megjelenése
olyan, mint a levegő: „működünk”, azaz olvasunk, írunk,
kommunikálunk a közegükben, de csak akkor figyelünk
fel reájuk, ha valami rendkívüli, esetleg zavaró jelenik
meg benne - pl. egy olyannyira stilizált forma, amelyet
már nehezebb kisilabizálni. Észrevesszük persze a kalligráfia remekeit is, ám azokat már igazából nem is betűként, hanem míves díszítményként becsüljük.
Ez a kötet kultúr- és gazdaságtörténeti értelemben is
reveláció, hiszen a hozzáértőkön kívül ki gondolta volna,
hogy „a betűk mögötti világban” micsoda történetek,
nemegyszer csaták kerekednek ki a különféle betűtípusok megalkotásához és felhasználásához fűződő ambíciókból és érdekekből. Azt természetesen tudjuk, hogy az
innováció mindig is a hadak útja, az egymásnak feszülő
törekvések és érdekek csatatere volt, és minden bizonynyal örökre az is marad - de hogy ez érvényes legyen
arra is, hogy hogyan rajzolják meg az ABC betűit, s
hogy sok egyéb közt legyen-e nékik talpuk, s ha igen,
milyen???
Számos tudományág, szakterület fejlődés- és fejlesztéstörténetének nagy kalandjairól olvashattunk már izgalmas, gyakran regénybe vagy hőseposzba illő áttekintést, de igazi reveláció, hogy a nyomdai betűk tervezésének és alkalmazásának világában is nem kis számban
találkozhatunk ilyen vérbő történetekkel, sőt valódi,
súlyos drámákkal. Ki hitte volna, hogy voltak és vannak Loxley szavait idézve - betűtervező sztárok, s hogy milyen társadalmi, politikai hozadéka lehet a „radikális
tipográfiának”?
Azt már megszoktuk, hogy műítészek olyan tartalmakat
is meglátnak alkotásokban, amelyeket mi, laikusok nem
ismerünk fel. Itt a betűtípusok által keltett hatások vonatkozásában olvashatunk hasonlóan meglepő dolgokat.
Meglepő az is, amit Loxley a nemzeti sajátosságokról
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mond. Ezek szerint a tipográfia árulkodik egy-egy nép
jellegéről. Svájci: tiszta vonalú, kontrollált, jól rendezett;
francia: nagystílű, cikornyás, egy teljesen individualista
univerzum; Anglia - hát persze, hogy az excentrikus, a
csodabogár és a magába zárkózó magányos típofil
hazája.
Amint haladunk a kötetben, egyre inkább látjuk, hogy
benne Loxley az európai kultúr- és gazdaságtörténet egy
igen izgalmas szeletét állítja elénk, a nyomdászat 15.
századi kezdeteitől egészen napjainkig. A főszereplők
természetesen nem a betűk, hanem a mögöttük álló,
értük dolgozó, nemegyszer harcoló emberek.
Néhány sokatmondó fejezetcím: Kaland és művészet:
egy forradalom homályos kezdetei; A dinasztia: William
Caslon a világ betűgyártó központjává emeli NagyBritanniát; Amerika élre tör: a modern kor nyitánya;
Lélegzetelállító szépség: a „privát nyomda” mozgalom;
Autópálya őrület: David Kindersley és a nagy
útjelzőtábla-mizéria; Újabb forradalom: a betű felszabadul.

Jim Doherty & Neil Anderson: Otthoni hálózatok Kézikönyv mindenkinek - Panem Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése
Pontos és helytálló e kötet alcíme: Kézikönyv mindenkinek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanúgy képes
érteni és felhasználni az összes magyarázatát, tanítását
- azt viszont igen, hogy a kezdőktől a haladókig mindenki
talál benne nagyon sok, az ő számára hasznos elméleti
és gyakorlati magyarázatot, útmutatást. S ahogy a
kezdők a maguk szintjén kitanulják ezeket, a továbblépéshez is megtalálják itt a segítséget.
A hálózati eszközök egyik legnagyobb gyártójának és
forgalmazójának, a Cisco Systemsnek a műszaki vezetője a könyvhöz írt előszavában méltatja, hogy az az olvasó számára jó egyensúlyban fejti ki a „hogyan működik”
és a „hogyan hozzuk létre” témakörökhöz szükséges
tudnivalókat, s ez már önmagában is kiemeli e művet az
otthoni hálózatokkal foglalkozó kötetek közül. Az pedig,
írja, egyedülálló a könyvpiacon, hogy ez megismerteti az
olvasót azzal is, miként alkosson új megoldást a maga
számára.

Szakirodalom-figyelõ
vel megértjük, miért hajtunk végre bizonyos lépéseket,
akkor képesek leszünk az igényeink szerint változtatni is
a rendszeren. Így tudjuk majd a hálózatunkat a továbbiakban egyrészt karbantartani, másrészt pedig fejleszteni.
Logikusan következik a kérdés, vajon aki nem akar hálózatot építeni, hasznát veszi-e ennek a könyvnek. A válasz: nagyon is. Igen sok olyan fogalmat, tényt tanulhat
meg belőle, olyan rendszer elemeket, amelyek ismerete
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy értse a hálózathoz kapcsolódó számítógép működését - aminek a leggyakoribb és
legfontosabb területe az internet, az email, és ennek az
egésznek a biztonságos működtetése.
A könyv kellő alapossággal szól róluk, és ezek sok olyan
fontos részletéről, mint pl. a védekezés az internetről
jövő behatolók ellen, vagy éppen, hogy hogyan épül fel
az internetkapcsolat, mi az SMTP cím és mi a POP3,
mi a vezeték nélküli működés - és hosszan folytathatnánk.
A fejezetekből: Hálózati alapismeretek; Kapcsolódás az
internethez; Egyszerű otthoni hálózat létrehozása; Hálózati erőforrások megosztása; Nagy sebességű internet
kapcsolat; A vezeték nélküli otthoni hálózat kiépítése; A
vezeték nélküli hálózat biztonságossá tétele; A hálózat
védelme a behatolóktól; Vírusok és más rosszindulatú
programok; Egyéb veszélyek - levélszemét, cookie, popup, kémprogram és egyéb szélhámosságok; Hogyan
tartsuk biztonságban a családunkat az interneten; Videokamerás megfigyelő-rendszer; Internetes telefonszolgáltatás; Hálózati szórakoztató rendszerek; Online
játékok.

Robert Suckale, Matthias Weniger & Manfred
Wundram: Gótika - Taschen / Vince Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése
Ha azt mondod, gótika, azt mondom fenséges székesegyházak, a lélek Istenhez való felemelkedését, nemes
derűt hirdető, egekbe szökellő külső megjelenéssel és
fényben fürdő, lenyűgöző belső terekkel. Elsőként a
legtöbbünknek ez jut eszébe Európa időrendben második nagy stílusáról.

Nem csak azt mondja el, hogyan kell egy adott lépést
végrehajtani, hanem azt is, hogy miért van arra szükség, és mi történik akkor, ha mást választunk. Ennek
köszönhetően, ha fejleszteni akarjuk az otthoni hálózatunkat, akár további biztonsági elemek felhasználásával,
akár új elemek beépítésével, ismereteink lesznek ahhoz,
hogy ezt megvalósíthassuk.

A román stílus, kora szellemiségének és hatalomtechnikájának megfelelően a zord és szigorú Isten-, egyházés hatalomkép nyomasztó fenségének megjelenítésére
szolgált. A nagy gótikus katedrálisok már más, emelkedettebb jelképes tartalmat hordoztak, s bennük ma is
érezzük, hogy a templom a magasztosság üzenete
mellett hívogató, lélekemelő szépséget áraszt.

A szerzők maguk is megerősítik: könyvüket azzal a céllal
állították össze, hogy az ne csak „szerelési útmutató”ként szolgáljon, hanem segítsen a rendszertechnika
szintjén megérteni a hálózatunk működését (márpedig
minden rendszerre érvényes, hogy ilyen tudás, rálátás
nélkül csak a legprimitívebb színvonalon tudjuk azt használni, és rögtön elakadunk az első zavarnál, a legkisebb
hibás működésnél!).

Azt mondod, Cimabue, Duccio di Buoninsegna, van
Eyck, Hans Memling, azt mondom, a festészet új csodáját teremtették meg az európai művészetben. A kötet
kitűnő bevezető tanulmányából idézve, a gótikával újfajta
kifinomultság és elegancia tört utat magának. A részletek szeretetteljes megfigyelése, mozgalmas vonalvezetés, fényt sugárzó színpompa, és mesteri festéstechnika volt a jellemző vonása ennek az új stílusnak. Ezért ha
azt mondod, gótika, azt mondom, szárnyaló, megragadó, felemelő fenségesség. Ehhez képest jócskán meglepő, amit itt olvashatunk, jelesül hogy a gótika eredetileg
csúfnév volt.

Benne részletesen elmagyarázzák, miként kell egy hálózatot megépíteni, ám az így csak egy lesz a sok lehetséges megoldás közül. Ha viszont a könyvük segítségé-
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Giorgio Vasarit, a 16. sz. nagyhírű m űtörténészét idézik, aki elítélően a gótoknak tulajdonítja ezt a művészeti
felfogást. Szerinte ők voltak azok, akik az ókor alkonyán
lerombolták a rómaiak klasszikus épületeit, megölték az
építőmestereket, és egész Itáliát teleszórták átkozott
építményeikkel, amelyeknél a díszítmények és az arányok teljesen mások voltak, mint az antik időkben. (Fűzzük azért hozzá, hogy a gótika építészetéhez forradalmian új technológiák kellettek!)
Véleményét az Encyclopaedia Britannica segít megérteni. E szerint ő a nyugati művészet történetében a fejlődés három szakaszát különbözteti meg: a klasszikus
ókor kiemelkedő m űvészetét, a hanyatlás ezt követő
korszakát a középkor során, majd pedig a reneszánsz új
felívelését. Véleményében feláldozott egyetsmást a
célzatosság oltárán? Nem áll vele egyedül...
Ez a kötet, amely a Vince Kiadó Izmusok sorozatában
jelent meg, a gótika művészetének egy bámulatos szeletét, a 13.-15. századi európai festészetet tárja elénk.
Igen tartalmas bevezető tanulmánya segít megérteni,
valójában mi is volt ez a stílusirányzat, amely erőteljesen
formálta Európa igen nagy részét, s hogyan illeszkedik
bele az európai kultúra fejlődésébe. Amint mondja, a
gótika több mint 300 éven át maradt meghatározó
Európa merőben különböző vidékein.
Hogy milyen erő élt benne, azt a neogótikus mozgalom
bizonyítja, amely a barokk hanyatlása után Angliából
Németországra, Ausztriára és Magyarországra is kiterjedt, majd végül az Amerikai Egyesült Államokra és
Ausztráliára is kisugárzott.
A nagyívű bevezető tanulmány fejezetei: A gótikus stílus
terjedése és jellemzői; Az új stílus születése; A „nemzetközi stílushoz” vezető út; Átalakulások Firenzében és
Németalföldön; Motívumok vándorlása és a művészi
eredetiség; A németalföldi hatás hullámai; A képzés és
a műhelyek szervezete; A gótika témái.
Ezúttal is számos festményt láthatunk a tanulmányba
ágyazva, utána pedig nem nagy, viszont csodálatos,
sokarcú képtár következik. Az egészoldalas képek mindegyikéhez egészoldalas tanulmány kapcsolódik, amely
bemutatja a festőt, és röviden elemzi ezt az alkotását.
Ezek többségében láthatjuk - kicsiben - a festő egy további művét is.

nélkül, az ellenzék, pedig elveket hangoztat cselekvési
program nélkül. Milyen perspektívákat tartogat ez számunkra, és mi kellene ahhoz, hogy az ország harmonikus fejlődési pályára állhasson?...”
PIAC ÉS PROFIT, 2007. JÚLIUS-AUGUSZTUS, 70. OLDAL
TÚLJEGYZIK A PÁLYÁZATOKAT
KOMÁROM-ESZERGOM MEGYEI HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 18.,
1. ÉS 4. OLDAL
NÜF: 268,5 MILLIÁRD A K+F-RE A KÖVETKEZŐ HÉT ÉVBEN
PETŐFI NÉPE, 2007. JÚLIUS 18., 6. OLDAL
CSAKNEM 270 MILLIÁRD JUT K+F-RE 2013-IG
HEVES MEGYEI HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 18., 6. OLDAL
CSAKNEM 270 MILLIÁRD JUT K+F-RE 2013-IG
SOMOGYI HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 18., 6. OLDAL
CSAKNEM 270 MILLIÁRD JUT K+F-RE 2013-IG
KLUB RÁDIÓ, KONTRA, 2007. JÚLIUS 20.
IDÉN ÉS JÖVŐRE 90 MILLIÁRD FORINTOS UNIÓS

FORRÁST BIZ-

TOSÍT A KORMÁNY KUTATÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOKRA

MFOR.HU, ÜZLETI NEGYED, 2007. JÚLIUS 20.
KÉT ÉV ALATT 90 MILLIÁRD JUT KUTATÁSFEJLESZTÉSRE
GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP, 2007. JÚLIUS 20., 3. OLDAL
KÉSZEN A GKM STRATÉGIÁJA 2010-IG
GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP, 2007. JÚLIUS 20., 10. OLDAL
HÍD A KUTATÁS ÉS AZ ÜZLETI SZFÉRA KÖZÖTT
GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP, 2007. JÚLIUS 20., 51-53. OLDAL
INNOVÁCIÓ A MODERN GAZDASÁG HAJTÓEREJE
BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 20., 1. OLDAL
NÉGYSZÁZMILLIÓS KUTATÓINTÉZETI LABORATÓRIUMOT AVATTAK
SZARVASON
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG , 2007. JÚLIUS 21., 2. OLDAL
KÉT ÉV ALATT 90 MILLIÁRD KUTATÁSFEJLESZTÉSRE
KELET-MAGYARORSZÁG , 2007. JÚLIUS 21., 2. OLDAL
KÉT ÉV ALATT 90 MILLIÁRD KUTATÁSFEJLESZTÉSRE
HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ, 2007. JÚLIUS 21., 2. OLDAL
KÉT ÉV ALATT 90 MILLIÁRD KUTATÁSFEJLESZTÉSRE

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

MAGYAR NEMZET ONLINE, 2007. JÚLIUS 21.
FÉLMILLIÓ KUTATÓ HIÁNYZIK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a
cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtóügynökség
és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.
PIAC ÉS PROFIT, 2007. JÚLIUS-AUGUSZTUS 50-53. OLDAL
KULCSSZÓ: BIZALOM
NINCS OLYAN ÁTFOGÓ GAZDASÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓ , AMI

MAGYAR NEMZET, 2007. JÚLIUS 23., 11. OLDAL
KIZÁRTÁK A KUTATÁS FELLEGVÁRAIT
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 24., KEDD, 5. OLDAL
KEVÉS A MAGYAR PÁLYÁZÓ
TÖBB TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉG AZ EU 7.

KERET-

PROGRAMJÁBAN
A

REFORMLÉPÉSEKET INTEGRÁLNÁ

„…Magyarország versenyképessége az utóbbi időszakban drámaian romlott. Chikán Attila egyetemi tanár,
volt gazdasági miniszter szerint ebben az is közrejátszik,
hogy a kormánynak van cselekvési programja elvek

ÉPÍTŐMESTER, 2007. JÚLIUS 25., 4. OLDAL
INNOVÁCIÓS DÍJAT NYERT A HIO-TECHNOLÓGIA
SUPPLY CHAIN MONITOR, 2007. JÚLIUS 25., 7. OLDAL
ELKÉSZÜLT A STRATÉGIA
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ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 2007. JÚLIUS 25., 15. OLDAL
SZÖVETSÉGBEN A KAMARÁK
ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 2007. JÚLIUS 25., 16. OLDAL
TERJESZKEDNE AZ IPARI PARK
NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 26., CSÜTÖRTÖK, 2. OLDAL
ELRIASZTJA A BEFEKTETŐKET A DRÁGULÓ MUNKAERŐ
AZ E&Y SZERINT VAN MIT TENNI A VERSENYKÉPESSÉGÉRT
„…A nyolcadik után tavaly a tizenegyedik helyre került
Magyarország a legvonzóbb külföldi tőkebefektetések
(FDI) szempontjából, ám ez csak kis visszaesést jelent –
derül ki az Ernst & Young (E&Y) legújabb versenyképességi tanulmányából…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 26., CSÜTÖRTÖK, NAPI
I+II. OLDAL
PIACVEZETŐ SZEREPRE KÉSZÜL A BIZTONSÁGI PIACON A KÜRT
SZÁZNEGYVENMILLIÓS TÁMOGATÁSÉRT EGYMILLIÁRD FORINTOS

INNOVÁCIÓ,

ÁFABEFIZETÉS

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 26., CSÜTÖRTÖK, NAPI
I+II. OLDAL
MÉDIACSALOGATÓ MENEDZSER AZ NKTH ÉLÉN
PÁRTOS FERENC VASS ILONÁT VÁLTJA
„…Augusztus elsejétől Pártos Ferenc irányítja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt. A korábban a
Viasat3-at és az RTL Klubot is Magyarországra csábító
új elnök Vass Ilonát, a szervezet eddigi megbízott vezetőjét váltja…”

INNOVÁCIÓ,

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 26., CSÜTÖRTÖK, NAPI
INNOVÁCIÓ, III. OLDAL
EGYSZERŰSÖDIK A PÁLYÁZÁS , NŐ A TÁMOGATÁS
TÖBB MINT ÖTVENMILLIÁRD EURÓRA LEHET PÁLYÁZNI AZ EU ÚJ
K+F KERETPROGRAMJÁBAN
„…Az Európai Unió kutatás-fejlesztési keretprogramjainak célja a közösségi szintű kutatási tevékenységek
összehangolása, végső soron pedig a versenyképesség
javítása. Minden eddiginél nagyobb keretösszeg áll a
pályázók rendelkezésére 2007 és 2013 között. Az
Európai Bizottság elsősorban nemzetközi konzorciumok
projektjeit támogatja…”
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AUGUSZTUSTÓL

VÁRHATÓAK AZ INKUBÁTORHÁZAK FEJLESZTÉ-

SÉT SEGÍTŐ KIÍRÁSOK

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 30., HÉTFŐ, 5. OLDAL
TUDOMÁNYOS CIKKEK: MENNYISÉGI SIKER
„…Éves szinten átlagosan 2,8 százalékkal növekedett az
EU-n belüli kutatók által publikált tudományos cikkek
száma 1992 és 2003 között, ez négyszer nagyobb
bővülési ütem a megjelent amerikai tudományos cikkek
számához képest - áll az amerikai tudományos kormányzati ügynökség felmérésében…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 30., HÉTFŐ, 6. OLDAL
HÁROMMILLIÁRDOS PLAFON
MEGVÁLTOZOTT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HITEL FELTÉTELRENDSZERE

MAG

KUTATÁS , FEJLESZTÉS,

2007.

JÚLIUS

30., 30-32.

OLDAL

AZ AGRÁR INNOVÁCIÓS DÍJBAN

RÉSZESÜLT HAZAI NEMESÍTÉSŰ

CSERESZNYEFAJTÁK BEVEZETÉSE A TERMESZTÉSBE

TOLNAI NÉPÚJSÁG, 2007. JÚLIUS 30., 7. OLDAL
SPECIÁLIS IPARI PARK TERVE AZ AGRÁRMEGÚJULÁSHOZ
LÁNCHÍD RÁDIÓ, 2007. JÚLIUS 31.
NINCS ÁLLAMI HÁTTERE A MAGYAR KUTATÁS -FEJLESZTÉSI
INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATOKNAK .

ÉS

NÉPSZABADSÁG, 2007. JÚLIUS 31., KEDD, 5. OLDAL
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁPV RT.
„…1. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. (a
továbbiakban: Kiíró vagy ÁPV Zrt.) (1133 Budapest,
Pozsonyi út 56. sz.) nyilvános egyfordulós pályázatot
hirdet az AUTÓKUT Autóipari Kutató és Fejlesztő Zrt.,
(a továbbiakban: Társaság), (1115 Budapest, Csóka u.
7-13.), cégjegyzékszám: 01-10-042589, állami tulajdonban lev részvényeinek megvásárlására…”
NÉPSZAVA , 2007. JÚLIUS 31., KEDD, 11. OLDAL
VAGYONBIZTOSÍTÉK A PÁLYÁZATOKHOZ
AZ INGATLANRA VAGY AZ INGÓSÁGRA BEJEGYZETT JELZÁLOG

IS

HASZNÁLHATÓ

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 26., CSÜTÖRTÖK, NAPI
IV. OLDAL
AZ INNOVÁCIÓS MENEDZSEREK KULCSSZEREPLŐK
„…Az innováció a gazdasági fejlődés motorja, így világszerte hatalmas energiát fordítanak az ezzel kapcsolatos ismeretek lehető legszélesebb körű terjesztésére.
Ma Magyarországon számos lehetőség közül választhat, aki innováció-menedzsmentet szeretne tanulni.
Ezek között az egyetemi alapoktatás, a posztgraduális
képzés, a tanfolyamok és az e-learning is megtalálható…
…Nemrég a MISZ és az Innostart Alapítvány – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával –
közös e-learning innovációmenedzsment- képzést indított, melynek önköltségi ára 15 ezer forint. Az internetes távoktatásra jelentkezők döntő többsége fiatal, felsőfokú képzésben részt vevő vagy már végzett hallgató
– mondta Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója…”

INNOVÁCIÓ,

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 26., CSÜTÖRTÖK, NAPI
IV. OLDAL
MILLIÁRDOS KERETTEL INDULNAK AZ INNOVÁCIÓT TÁMOGATÓ
PÁLYÁZATOK A KMOP-BAN

„…Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázataihoz
vagyonbiztosítékot ír elő. Vannak azonban kivételek.
Ilyen például a kutatás-fejlesztés és az innováció. Mentességet kapnak a nem gazdasági társaságok is…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 1., SZERDA, 4. OLDAL
ISMÉT FEJLESZT A JANKOVITS HIDRAULIKA
VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 1., SZERDA, 2. OLDAL
ESÉLYEGYENLŐSÉG KELL AZ INNOVÁCIÓ TERÉN
„…A feltalálók világszervezete (International Federation
of Inventors' Association, IFIA) pénteken a Magyar Szabadalmi Hivatal budapesti tanácstermében rendez sajtótájékoztatót a szervezet legfontosabb akciójáról,
amelynek jelszava: Esélyegyenlőséget az innováció terén! Ennek keretében adják át az év első felében elnyert
nemzetközi innovációs díjakat is. A rendezvényen ott
lesz többek között Kovács László EU-biztos, Ficsor Mihály, az MSZH alelnöke, Lippényi Tivadar, az NKTH
alelnöke, valamint Meskó Attila, az MTI főtitkára…”

INNOVÁCIÓ,

VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 1., SZERDA, 4. OLDAL
TUDÓSHIÁNY FENYEGET AUSZTRIÁBAN
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Sajtószemle
„…Ausztriában 2010-től kezdve évente akár ezer mérnök és természettudományos kutató is hiányozhat a
gazdasági életből…”
FORRÓ DRÓT, 2007. AUGUSZTUS 1., 8. OLDAL
ELHUNYT PUNGOR ERNŐ AKADÉMIKUS

METRO, 2007. AUGUSZTUS 9., CSÜTÖRTÖK, 10. OLDAL
NINCSEN AJÁNDÉK FEJLŐDÉS
LIPPÉNYI TIVADAR NKTH, ELNÖKHELYETTES
„…a fejlett technológia átvételéhez is magas szintű
tudás szükséges, aminek elsajátítása ma már elképzelhetetlen az oktatást kiegészítő kutatás nélkül…”

FIGYELŐ, 2007. AUGUSZTUS 2-8., 3. OLDAL
ADAPTÁCIÓ ÉS/VAGY INNOVÁCIÓ

OLDAL

NÉPSZABADSÁG, 2007.

AUGUSZTUS

9.,

CSÜTÖRTÖK,

18.

EURÓMILLIÓKKAL INDULÓ FIATAL KUTATÓK
FIGYELŐ, 2007. AUGUSZTUS 2-8., 49. OLDAL
RAJTUNK MÚLIK AZ ORSZÁG SIKERE
„…Nagyrészt a középvállalatokon múlik, hogy hosszú
távon stabil lesz-e a gazdaság. A középvállalatok
ugyanis Magyarországra fókuszálva készítenek stratégiát, a multikét viszont elsősorban a nemzetközi konjunktúra befolyásolja. A kis vállalatok ugyanakkor még
gyengék, ki vannak téve a sors szeszélyeinek….”
NÉPSZABADSÁG, 2007.

AUGUSZTUS

3.,

PÉNTEK,

11.

OL-

DAL

INNOVÁCIÓ HELYETT ADAPTÁCIÓ (?)
„…Ezt a megdöbbentő kérdést tette fel Simor András,
a jegybank új elnöke a minap az MFB jubileumi nemzetközi konferenciájának megnyitó előadásában. Rögtön válaszolt is: Magyarországon nem kell az innovációt támogatni, elegendő, ha alkalmazzuk azt, amit mások kutattak, fejlesztettek – azaz elég csak adaptálnunk…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 3., PÉNTEK, 5. OLDAL
MAGYARORSZÁGI TEHETSÉGMECÉNÁSOK
A TÁMOGATÁS AKKOR IS JÓL JÖN , HA VAN MÖGÖTTE ÉRDEK ,
PÉLDÁUL UTÁNPÓTLÁS-KERESÉS

VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 13., HÉTFŐ, 4. OLDAL
EGYRE TÖBB ÁZSIAI SZABADALOM
A HAGYOMÁNYOS INNOVÁCIÓS NAGYHATALMAK MELLÉ KÍNA
ÉS SZOMSZÉDAI IS FELZÁRKÓZNAK

VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 13., HÉTFŐ, 7. OLDAL
NANOPOLISZ LÉTESÜL MISKOLCON
A KUTATÁSOK ÜZLETI HASZNOSÍTÁSÁT MAGYAR -OROSZ CÉG
SZERVEZI

„BERUHÁZÁS. Magyar-orosz nanotechnológiai társaságot alapítottak a közelmúltban Miskolcon. A Nanovo
Kft. szorosan kapcsolódik egy ott felállítandó regionális
kutatóközponthoz…”
ECHO TV, MILLIÓK REGGELIRE, 2007. AUGUSZTUS 14.
ESÉLYEGYENL ŐSÉGET AZ INNOVÁCIÓ TERÉN CÍMMEL FOLYTAT
KAMPÁNYT A FELTALÁLÓK VILÁGSZERVEZETE
NÉPSZABADSÁG, 2007.

AUGUSZTUS

15.,

SZERDA,

10.

OLDAL

FOR WOMEN

IN

SCIENCES -

A

NŐKÉRT

ÉS A

TUDOMÁNYÉRT

NEMZETKÖZI ÖSZTÖNDÍJ FIATAL KUTATÓN ŐKNEK

VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 3., PÉNTEK, 5. OLDAL
ÖSZTÖNDÍJAK, ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK
„…FELSŐOKTATÁS. A vállalkozásoknak elemi érdeke,
hogy munkaerő-utánpótlásuk magas színvonalú legyen,
így mindent megtesznek, hogy az egyetemek, főiskolák
legjobbjait mielőbb magukhoz kössék…”
KLUB RÁDIÓ, TÖBBET ÉSSZEL, 2007. AUGUSZTUS 3.
„…Az idén tavasszal megszületett, középtávú hazai
innovációs stratégiáról Balogh Tamás, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium Innovációs F őosztályának vezetője, és Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese beszélt…”
ÚJ NÉPLAP, 2007. AUGUSZTUS 7., 4. OLDAL
FŐLEG A VÁLLALKOZÁSOK ÁLDOZNAK A KUTATÁSRA
FIGYELŐ, 2007. AUGUSZTUS 9-15., 3. OLDAL
TÚL AZ ÓPERENCIÁN
„…Röviden: az OECD és az EU innovációval foglalkozó
dokumentumai szerint „...az innováció a tudás alkalmazásának folyamata..." Az Eustat-módszertannal
végrehajtott felmérés szerint például a magyar innovatív vállalatok többségében az innováció gép-és technológiavásárlás útján valósult meg. A világban bárhol
fellelhető új - technológiai, menedzsment és hasonlótudás megszerzése és alkalmazása (adaptálása) igenis
innováció!...”

„…„A világnak szüksége van a tudományra, és a tudománynak szüksége van a nőkre: a nőknek viszont
szüksége van támogatásra, bátorításra és elismerésre ahhoz, hogy jól tudják irányítani tudományos pályafutásukat" – jelentette ki a L'ORÉAL elnöke, SIR
LINDSAY OWEN-JONES azon a párizsi díjátadón, melyen a tudományban kimagasló tevékenységet végző
fiatal nőknek adta át az UNESCOL'ORÉAL ösztöndíjakat…”
ZALAI HÍRLAP, 2007. AUGUSZTUS 16., 6. OLDAL
LOGISZTIKAI KÖZPONT AZ IPARI PARKBAN
ERDÉSZETI LAPOK, 2007. AUGUSZTUS 17., 247. OLDAL
GÁBOR DÉNES-DÍJ 2007
ORIGO, 2007. AUGUSZTUS 17.
BUDAPEST LEHET AZ EU FEJLESZTÉSI KÖZPONTJA
NAPI GAZDASÁG, 2007.

AUGUSZTUS

17.,

PÉNTEK,

1+2.

OLDAL

LENGYELEKKEL KELL KÜZDENI A SZÉKHELYÉRT
„…Miközben a tagországok némelyike némi szkepticizmussal szemléli a körvonalazódó európai technológiai intézet koncepcióját, idehaza „nemzeti ügyként”
kezeli az intézet felállítását és központjának Budapestre telepítését a kormányzat – ez derül ki a gazdasági
tárca kormányzati előterjesztéséből…”
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Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ – mint az INNOREG Regionális Innovációs Ügynökség tagja –
az alábbi információkat teszi közzé elsősorban a Közép-Magyarországi Régió vállalkozói és más potenciális pályázói
részére:
- Meghirdetésre kerültek a Közép-Magyarországi Operatív Programok (KMOP) újabb pályázatai:
KMOP-2007-1.2.2.
Benyújtás: 2007. augusztus 24-től 2007. december 31-ig
Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére
Igényelhető támogatás
(m Ft)
35-150

Eljárás
nyílt,
egyfordulós

Nyertesek
száma (db)
40-70

Támogatás
mértéke
30%

max.

Nyertesek
száma (db)

Támogatás
mértéke

max.

2-4

Pest megye: 30%
Bpesten: 25%

Részletesen megtekinthető
http://www.nfu.gov.hu
(információ pályázóknak)

KMOP-2007-1.2.3.
Benyújtás: 2007. augusztus 24-től 2007. december 31-ig
Nemzetközi szolgáltatóközpontok létrehozása, fejlesztése
Igényelhető támogatás
(m Ft)

Eljárás

0-500

nyílt,
egyfordulós

Részletesen megtekinthető
http://www.nfu.gov.hu
(információ pályázóknak)

KMOP-2007-1.2.5.
Benyújtás: 2007. augusztus 24-től 2007. november 16-ig
Vállalati folyamatmenedzsment támogatása
Igényelhető támogatás
(m Ft)

Eljárás

2-16

nyílt,
egyfordulós pályázat

Nyertesek
száma (db)

Támogatás
max. mértéke

60-90

35%

Részletesen megtekinthető

http://www.nfu.gov.hu
(információ pályázóknak)

KMOP-1.2.6.
Benyújtás: 2007. augusztus 24-től 2007. november 30-ig
Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése
Igényelhető támogatás
(m Ft)
0.6-2,25

Eljárás
Automatikus,
egyfordulós pályázat

Nyertesek
száma (db)

Támogatás
max. mértéke

120-240

50%

Részletesen megtekinthető
http://www.nfu.gov.hu
(információ pályázóknak)

KMOP-1.2.7.
Benyújtás: 2007. augusztus 24-től 2007. november 30-ig
E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása
Igényelhető támogatás
(m Ft)
2-16

Eljárás
nyílt,
egyfordulós pályázat

Nyertesek
száma (db)

Támogatás
max. mértéke

60-80

35%

Részletesen megtekinthető
http://www.nfu.gov.hu
(információ pályázóknak)

További pályázatok:
KMOP-2007-2.1.1/B: Belterületi utak fejlesztése
KMOP-2007-2.1.2.: Kerékpárutak fejlesztése
KMOP-2007-4.5.3. Önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes
közszolgáltatások akadálymentesítése
-

Augusztustól lehet pályázni K+F fejlesztésekre. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 690 milliárd Ft-ot szánnak gazdaságfejlesztési célokra. Első helyen szerepel a prioritások rangsorában a kutatásfejlesztés, erre a tervek
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szerint 268,5 milliárd Ft áll majd rendelkezésre. A kutatásfejlesztési programok elsősorban olyan ipari kutatásfejlesztések ösztönzését irányozzák elő, amelyek a vállalkozások, az egyetemek és kutatóintézetek közötti szoros
innovációs együttműködésben valósulnak meg. A pályázatok első időszakában 90 milliárd Ft-os pályázati keret áll
majd rendelkezésre a K+F típusú kutatások, illetve projektek segítésére. Erre az összegre mintegy 500 pályázó
jelentkezését várják a pályázat kiírói. A 2007-2008 közötti akcióterv a piacorientált K+F-re, illetve a technológiai
együttműködésre helyezi a hangsúlyt, ebben a magántőkével való együttműködést is előtérbe állítja a kormányzat.
-

Augusztus végétől, illetve szeptembertől nagy számban jelennek majd meg az új pályázatok, amelyek részben a
kis- és középvállalkozások munkahelyi képzését, különböző oktatásfejlesztési programokat, illetve a közoktatási intézmények fejlesztését irányozzák elő első körben.

-

Újabb 10 gazdaságfejlesztési pályázatot jelentet meg. A meghirdetésre kerülő új konstrukciók a gazdaságfejlesztést, a vállalkozások hatékonyságának növelését szolgálják. Olyan induló vállalkozásokat kíván támogatni az a pályázat, melynek a hátrányos helyzetű kistérségekben működnek Feltétel többek között, hogy a támogatott beruházás teremtsen munkalehetőséget a térségben és járuljon hozzá annak felzárkózásához. Olyan, most startoló,
két lezárt üzleti évvel még nem rendelkező vállalkozások igényelhetnek támogatást, amelyek új beszerzéseket,
infrastrukturális és ingatlan beruházást terveznek, vagy meg kívánják újítani gyártási eljárásaikat, fejlesztenék információs technológiai hátterüket a könnyebb piacra jutás érdekében. A támogatás országszerte 100 vállalkozásnak segíthet tervei valóra váltásában. A pályázatok benyújtására 2007. augusztus végétől 2007. december
31-ig lesz lehetőség.

-

Ugyancsak augusztus végén hirdetik meg azokat a felhívást, amely segíteni fogja a vállaltirányítási rendszerek
bevezetését, növelve ezzel a belső vállalati folyamatok hatékonyságát és a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok intenzitását.

-

A hazai kkv-szektor csak nehezen tud megfelelni az EU-s és a nemzetközi standardok minőségi követelményeinek,
ezért a gazdaságfejlesztési program 1,2 milliárd Ft-tal támogatja a minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetését. Ez a pályázat 1700-2000 vállalkozás gondjaira jelenthet megoldást azáltal,
hogy az 50%-át közösségi források biztosítják

-

E-kereskedelemre, és egyéb e-szolgáltatások bevezetésére is lehet támogatást igényelni szintén az augusztus
végi pályázati kiírások segítségével. Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, gazdasági kamarák
és más vállalkozási érdekképviseletek nyújthatják be erre igényeiket. A megvalósuló beruházásoktól várható, hogy
javul a kis- és középvállalkozások elektronikus értékesítési tevékenysége, erősödik a fogyasztói és üzleti bizalom.

Az ismertetett pályázati konstrukciók nemcsak a felzárkózó régiók gazdaságát segítik, hanem ún. tükörpályázatok
formájában meghirdetésre kerülnek Magyarország legfejlettebb régiójában - Közép-Magyarországon is - vissza nem
térítendő forrást biztosítva az itt működő vállalkozásoknak. Ezek a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP)
keretében jelennek meg.
További információ Szegner Erzsébettől kérhető a 382-1511-es telefonszámon.

Várható események
Az Agrár Innovációs Szövetség, a Készenlét Zrt. és a Pannon Egyetem szervezésében a Közép-Dunántúli Bioenergetikai Klaszter tisztségválasztó közgyűlésére 2007. augusztus 30-án, 10 órakor kerül sor a Pannon Egyetem Rektori Tanácstermében. (8200 Ve szprém, Egyetem u. 10. B épület)
Részletes program:
10.00-10.05

Elnöki köszöntő
Farkas Károly, elnök-vezérigazgató

10.05-10.10

Köszöntő
Prof. Dr. Kristóf János, PE rektorhelyettese

10.10-10.25

FVM bioenergetikai stratégiája
Gőgös Zoltán, államtitkár FVM

10.25-10.40

KvM Környezetenergetikai pályázatai
Dióssy László, államtitkár, KvM

10.40-10.55

A Pannon Egyetem „ÖKORET és ÖKOPOLISZ” programja
Prof. Dr. Marton Gyula
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10.55-11.10

A Közép Dunántúli bio-energetikai fejlesztések és klaszterek támogatási lehetőségei
Pál Béla, elnök, KD Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, országgyűlési képviselő

11.10-11.25

Középdunántúli Bio-energetikai Klaszter működésének jelentősége
Dr. Bérci Gyula, ügyvezető elnök, AISZ

11.25-11.40

KD Bio-energetikai Klaszter alapító okirat ünnepélyes aláírása, tisztségviselők választása

11.40-

Zárszó
Farkas Károly, elnök-vezérigazgató

A rendezvénnyel kapcsolatban további információ a www.uni-pannon.hu honlapon olvasható

Pénzforrás Pályázati Szemináriumra kerül sor
tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében
2007. szeptember 4-én 9:30 és 13:00 között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)
A szeminárium célja az aktuális és várható GOP pályázatok főbb elvárásainak, nehézségeinek, lehetőségeinek megismertetése. A szeminárium során lehetőség van a saját projektötletekkel kapcsolatos egyéni konzultációra is.
Az
-

alábbi témákra lehet pályázni a GOP-ban?
Induló vállalkozások technológiai korszerűsítése
Kereskedelem-fejlesztés
Munkalehetőség teremtő beruházások, kapcsolódó fejlesztések támogatása
Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, gyártási licenc, Kkv-k iparjogvédelme jogcím
Innovációs és technológiai parkok támogatása, innovációs klaszterek támogatása
K+F eredmények hasznosítása, piacira vitel, piackutatás
Marketing tevékenység (kiállítás, kiadvány kiadás, terjesztés)
Technológiai korszerűsítést eredményező eszközbeszerzés
Eszközbeszerzéshez kapcsolódó fejlesztések támogatása
Irányítási- és minőségbiztosítási-rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása
Tanácsadás igénybevétele (folyamat-menedzsment, logisztika, marketing, stb.)
E-kereskedelem, e-szolgáltatások támogatása
Virtuális bevásárlóközpont, hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
Informatikai fejlesztések (hardver, szoftver)
Szélessávú infrastruktúra fejlesztése
Humánerőforrás fejlesztése
Helyi hálózatok kiépítése
Környezetvédelmi szempontú technológiakorszerűsítés
Szolgáltatóközpontok, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, szakmai konferenciák
Jeremie típusú pénzügyi eszközök
Ipari parkok korszerűsítése, betelepülés ösztönzés, inkubátorházak létrehozása
Logisztikai központok (telephelyfejlesztés, új eszköz beszerzés)
Portfolió garancia

A szemináriumot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezető szakértője tartja.
A rendezvényen való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. A részvételi díj július 23-ig 20.000 Ft+áfa, július 30-ig
22.000 Ft+áfa, augusztus 13-ig 23.000 Ft+áfa, augusztus 21-ig 24.000 Ft, illetve szeptember 3-ig történő jelentkezés esetén 25.000 Ft+áfa, mely összegekből a MISZ-tagok 10% kedvezményt kapnak.
További információ a www.penzforras.hu honlapon olvasható vagy a 340-3924-es telefonszámon kérhető.

„Innováció és fenntartható felszíni közlekedés”
címmel rendez konferenciát a Magyar Mérnökakadémia
2007. szeptember 4-6 között, a Budapesti Műszaki Főiskola F. 09-es előadótermében.
(1034 Budapest, Bécsi út 96/b.)
A rendezvény fővédnöke a BMF Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont (BMF-KITT).
A rendezvény célja, hogy a felhasználók találkozzanak azokkal a partnerekkel, akik a kutatásokat és fejlesztéseket
végzik.
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A fenntartható felszíni közlekedés konferencia a közúti közlekedés, a közúti jármű - és gyártástechnológiai és a logisztikai témákra összpontosít az alábbi területeken:
- Innováció a fenntartható városi mobilitás biztosítása. (Utasok számára fejlesztett mobilitási koncepciók; Intelligens személy-mobilitási rendszerek; a jövő európai buszhálózata.)
- Innováció a biztonság és biztonságosság fejlesztésére.
- Innováció a felszíni közlekedés zölddé tételére és környezetvédelmi fejlesztésekre. (Energiatakarékos járművek;
Vibrációcsökkentés; Hosszú távú áruszállítás stb.)
- Innováció a versenyképesség erősítésére.
A szekciókat a beérkezett témaköröknek megfelelően rugalmasan alakítják ki az alábbi területeken:
- A közúti közlekedés fejlesztése, szervezés, irányítás, szoftveres-modellezések eredményei, új mérési eljárások,
koncepciók, irányzatok és anomáliák.
- Informatikai fejlesztések a közúti közlekedésen.
- Új technikák, technológiák, anyagok és fejlesztések a közúti közlekedésen.
A konferencián való részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A támogatást a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal (NKTH), valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) nyújtja.
További információ és jelentkezés az alábbi linken: http://www.kitt.bmf.hu/mmaws/index.html

„Mire pályázhatnak a budapesti és pest megyei cégek?
Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) aktuális pályázatai” címmel
gyakorlati szemináriumra és konzultációra kerül sor tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében
2007. szeptember 11-én 9:30 és 13:00 között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)
A szeminárium célja, hogy a résztvevők megismerjék a KMOP pályázatok főbb elvárásait, nehézségeit, és kihasználhassák a pályázati lehetőségeit. A szeminárium során lehetőség adódik a saját projektötletekkel kapcsolatos egyéni
konzultációra is.
A
-

KMOP-ban az alábbi témákra lehet pályázni:
Fejlesztés, beruházás
E-kereskedelem támogatása (virtuális áruház, hozzá kapcsolódó infrastruktúra)
Informatikai fejlesztés (hardver, szoftver ), online megjelenés, hálózatfejlesztés
Nemzetközi szolgáltatóközpontok és hozzá kapcsolódó munkahelyteremtés
KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésének fejlesztése
Ipari kutatás támogatása, K+F innováció elterjesztése
Induló vállalkozás támogatása
Eszközbeszerzés, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (ingatlan építés, betanítás, stb.)
Tanácsadás igénybevétele, vállalati infokommunikációs fejlesztések
Logisztikai központok, inkubátorházak, ipari parkok
Innovációs és technológiai parkok fejlesztése
Minőség- és egyéb irányítási rendszerek (ISO, EMAS, AQAP)
Bekötő- és elkerülő útépítés, hídépítés, kerékpárút
Turisztikai fejlesztések (vízi-, természetjáró-, gyógy-, termálvízi-, kulturális-turizmus)
Turisztikai fogadóképesség javítása, keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése
Város- és kerület-központok fejlesztése, barnamezős területek rehabilitációja
Csapadék elvezetés, parkolóházak, csomópontok létrehozása
Közlekedés biztonság-, utasforgalmi tájékoztatási és közlekedés-elektronikai fejlesztés
Közösségi infrastruktúra fejlesztése
Dunai hajózás fejlesztése (személy, teher)
Humánerőforrás erősítése
Egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése
Környezetvédelem

A szemináriumon az előadást a Közép-Magyarországi Operatív Program tapasztalt szakértője tartja.
A rendezvényen való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. A részvételi díj július 23-ig 20.000 Ft+áfa, július 30-ig
21.000 Ft+áfa, augusztus 13-ig 22.000 Ft+áfa, augusztus 27-ig 23.000 Ft+áfa, szeptember 3-ig 24.000 Ft+áfa,
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illetve szeptember 10-ig történő jelentkezés esetén 25.000 Ft+áfa, mely összegekből a MISZ-tagok 10% kedvezményt kapnak.
További információ a www.penzforras.hu honlapon olvasható vagy a 340-3924-es telefonszámon kérhető.

„Proposal Preparation to Contract Negiotiation in FP7”
(Pályázatírástól a szerződéskötésig az EU 7. Kutatási Keretprogramjában) címmel
szervez rendezvényt a Tudományos és Technológiai Alapítvány
2007. szeptember 12-én 10.00 és 17.00 óra között.
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén. (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)
A tréning célja, hogy minél több kis- és közepes vállalat vegyen részt az Európai Unió 7. Kutatási Keretprogramjában. A tanfolyamot az SME-to-LEAD projekttel közösen rendezik, mely biztosítja, hogy a résztvevő KKV-k olyan formában kapjanak tájékoztatást, mely számukra jól hasznosítható. Az előadók elemzik a 7. Keretprogram pályázati
feltételeit, a pályázatíráshoz szükséges tudnivalókat, valamint az Európai Bizottság és a jóváhagyott pályázatok közötti szerződés menetét.
A rendezvényen való részvétel a KKV-k és az őket képviselő szervezetek számára díjmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött, melynek határideje szeptember 6-a.
A tanfolyam nyelve angol.
További információ, illetve jelentkezés a katalin.szolanka@tetalap.hu e-mail címen lehetséges.

A Forum Institut for Management képzést tart „Basic PCT Formalities Course” néven 2007. szeptember 13-14-én
Athénban. A kurzus kitér a PCT (Szabadalmi Együttműködési Szerződés) szabályozásának változásaira is, melyek
2007. április 1-én léptek életbe.
Legfontosabb témák:
- bevezetés a PTC-rendszerbe
- nemzetközi szakasz
- belépés a nemzeti szakaszba
- javítások és kiegészítések
- visszavonás
- a PCT-rendszer fejlődése napjainkban
Előadók:
- Matthias Reischle, World Intellectual Property Organization (WIPO), Genova
- Eric Wolff, Európai Szabadalmi Hivatal, München
A képzést a szervezők különösen ajánlják ügyintézőknek, jogi asszisztenseknek és mindazoknak, akiknek szükségük
van a PCT-eljárások áttekintésére.
További információ: www.forum-insstitut.com

Az MGYOSZ szervezésében, az IVSZ, az INNOVA és a MISZ közreműködésével
„Magyar nemzeti szemináriumra” kerül sor 2007. szeptember 20-án,
az MGYOSZ székház 702-es termében. (1055 Budapest, Kossuth tér 6-8., 7. emelet)
Tervezett program:
9.00 - 9.15
9.15 - 10.00

10.00 - 10.45

10.45 - 11.00
11.00 - 11.30

Résztvevők üdvözlése a házigazda partnerszervezet részéről
Wimmer István, MGYOSZ Főtitkár
Az FP7 és CIP keretprogramok ismertetése
Bognár Vilmos, FP7, nemzeti kontaktpont hálózat magyar tagja
Kelemen Gábor, CIP, Programirányító Bizottság magyar tagja
Pósfai Marianna, CIP, nemzeti kontaktpont hálózat magyar tagja
Nemzeti, regionális kkv programok áttekintése
Leskó Tamás, GKM, Kkv fejlesztési Főosztály helyettes főosztályvezetője
Balogh Tamás, GKM, Innováció és K+F főosztály főosztályvezetője
Kávészünet
Az InnoSME projekt bemutatása (célja, célcsoportja, eszközei, szolgáltatások)
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12.00 - 12.30
12.30 - 13.15
13.15 - 14.45
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Francisco Loras, InnoSME Project Menedzser
Magyar kkv-k tapasztalata az FP6-os keretprogram pályázataiban
Dr. Dobrányi Zsuzsanna , Halografika Kft.
Gulyás László, Aitia International Zrt.
Jónás Dénes, Innostart
Az InnoSME projektben résztvevő magyar kkv-k értékelése
Dr. Banai Miklós , Multiráció Kft
Szendvicsebéd
Kerekasztal-beszélgetés a kkv-k képviselőivel

Az InnoSME-ről szóló szórólapot nyomtatott Hírlevelünkhöz mellékeltük.
A rendezvénnyel kapcsolatban további információ Ruszanov Anettől kérhető az aruszanov@mgyosz.be e-mail címen.

„Kinőni Magyarországot, Hazai innovatív vállalatok lehetőségei a világban”
címmel szervez konferenciát a Heti Válasz a Magyar Tudományos Akadémia és a
Magyar Innovációs Szövetség szakmai együttműködésével 2007. szeptember 24-én,
az MTA Dísztermében. (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)
A konferencia célja, hogy rávilágítson, miként lehet a világviszonylatban is élvonalban teljesítő hazai szürkeállományt,
kutatási tőkét jobban hasznosítani Magyarországon és külföldön, és hogyan teremtsék meg a professzionális kutatómunka feltételeit, amely a fiatalok számára is vonzóvá teszik az országot.
Részletes program:
A rendezvény háziasszonya: Varga Edit, Duna TV

09.00-09.05

Köszöntő
Borókai Gábor, Heti Válasz Kiadó, lapigazgató-főszerkesztő,

09:05-09.20

Nyitóelőadás: A tudomány és a kutatás szerepe az innovációban
Vizi E. Szilveszter, akadémikus, MTA elnök

09.20-10.20

I. A kutatásfejlesztés stratégiája avagy a politika szerepe az innovációban
Gazdasági stabilitás, magasan szakképzett munkaerő, kormányzati tervezés szerepe. Intézményi-, jogi-, és eszközrendszer felépítése, a hatékony innovációs kultúra kialakítása és szemléletváltás.
Előadók:
Egyed Géza, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, gazdaságfejlesztési szakállamtitkár
Pártos Ferenc, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, elnök
Pálinkás József, akadémikus, volt oktatásügyi miniszter

10.20-11.40

II. Innováció = versenyelőny?
Világszínvonalon – itthon. Több ezer milliárd forintban mérhető az a vállalati haszon, amely a
magyar céges innovációnak köszönhető. Hosszútávú befektetés vs. megtérülés a hazai gazdasági mutatók, folyamatok tükrében.
Nyitó előadás: Bogsch Erik Richter Gedeon Nyrt., vezérigazgató
Kerekasztal résztvevői:
Fésüs László, akadémikus, Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet,
igazgató; Szabó Gábor, akadémikus, Magyar Innovációs Szövetség, elnök; Fodor István,
Ericsson Magyarország, elnök; Drajkó László, Microsoft Magyarország, ügyvezető igazgató;
Bogsch Erik, Richter Gedeon Nyrt., vezérigazgató
Moderátor: Kóczián Péter, újságíró

11.40-11.55

Kávészünet

11.55-12.55

III. Akiktől tanulni lehet…
A hazai viszonylatban kiemelkedô, nemzetközi viszonylatban versenyképes K+F eredményt
produkáló és azt üzletileg sikeresen hasznosító cégek példája. (rövid kisfilmekben bemutatásra
kerülnek a résztvevők interjúkkal, utána kerekasztal beszélgetés)
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A kerekasztal beszélgetés résztvevői:
Darvas Ferenc, ThalesNano Nanotechnológiai Zrt, elnök; Duda Ernő, Solvo Biotechnológiai
Zrt., vezérigazgató, az Innovációs Nagydíj 2004 nyertese; Bagaméry István, Mediso, ügyvezető igazgató, az Innovációs Nagydíj 2006 nyertese; Molnár Béla, 3DHistech Kft., ügyvezető
igazgató, Innovációs Nagydíj 2003 nyertese
Moderátor: Pakucs János, Magyar Innovációs Szövetség, tiszteletbeli elnök
12.55-14.10

IV. „Jövőkutatás” - fiatal tudósok esélyei
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
Gilyén András, a MISZ által szervezett 2006. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik győztese, a “Mobilos Iránytű" feltalálója, a 2006. évi Európai Unió
Fiatal Tudósok Verseny különdíjasa; Lacza Zsombor, Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti
Kutató- és Humán Élettani Intézet, laborvezető; Tamás Gábor, agykutató, az MTA doktora,
európai fiatal kutatók 5 éves ösztöndíjának nyertese 2006
Moderátor: Dévényi István, Heti Válasz, újságíró

14.10

Állófogadás büfével

A Magyar Innovációs Szövetség tagjai számára a részvétel ingyenes, egyébként a részvételi díj: 19900+ ÁFA. A
rendezvénnyel kapcsolatban bővebb információ a 461-1452-es telefonszámon vagy a konferencia@hetivalasz.hu email címen kérhető, illetve innovációs portálunkon (www.innovacio.hu) olvasható.

A Forum Institut for Management képzést tart „U. S. Trademark Law” néven 2007. november 15-16-án Frankfurtban. Ez a szeminárium röviden és lényegre törően vezeti be az európai ügyvédeket az USA védjegy jogába.
Legfontosabb témák:
- a védjegy jog kialakulása az USA-ban
- védjegyek törlése az USA-ban
- Az európai perspektíva: a nemzetközi és a nemzeti kérvények stratégiai összehasonlítása
- védjegy vádak
- tiltakozás és törlési eljárás a TTAB el tt
- védjegy per a szövetségi bíróságon
- domain nevek védelme.
Előadók:
- Uli Widmaier, ügyvéd, Pattishall, McAuliffe & Partners LLP, Chicago
- Gerhard Bauer, vezető védjegy tanácsos, Daimler Chrysler AG, Stuttgart
További információ: www.forum-insstitut.com

Az Institut für Management Forum új képzéseket indít a szellemi tulajdonnal foglalkozó szabályozásokkal kapcsolatban.
Az EPC 2000 nev kurzus a 2007. december 13-án életbe lép Európai Szabadalomegyezménnyel foglalkozik.
A kurzust Richard Lord, a müncheni Európai Szabadalmi Hivatal f munkatársa vezeti. A képzést 2007. szeptember
4-én Stockholmban, 2007. október 8-án Varsóban és 2007. november 12-én Münchenben is elindítják.
A szervezet további képzéseket is indít a szabadalmi joghoz, védjegyekhez kapcsolódóan Európa-szerte.
Részletes információ: www.forum-institut.de vagy www.forum-institut.com
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