MANO hírlevél
2010. szeptember
Nano hírek
Nemzetközi hírek:
Elkészült a nanotechnológiával kialakított mesterséges bőr
A kaliforniai Berkeley Egyetem kutatói olyan bejelentést tettek, mely - ha minden
elemében igaz - a sajtó blikkfangos beharangozása ellenére is valóban
forradalmasíthatja a robotikát.
A fejlesztők olyan mesterséges bőr kialakításán dolgoznak, mely legtöbb
tulajdonságában képes utánozni az emberi bőr viselkedését. Ennek egyik fontos
eleme, hogy a mesterséges bőr a nyomásra pontosan úgy reagál, mint az emberi.
Mindennek azért van igen nagy jelentősége, mivel a robotok fejlesztésében az egyik
legnagyobb megoldásra váró probléma, hogy a robotkarok tapintása nem eléggé
fejlett, márpedig a tapintás az egyik legfontosabb emberi érzék, a legtöbbször
manuális munkát végző robotok esetében ennek utánzása kulcskérdés.
http://itcafe.hu/hir/e-skin_e-bor_berkeley_stanford_robot.html
A nanotechnológia hozhat áttörést a rák elleni harcban
A betegség elleni harcban most egy nem távoli, nem homályos, hanem akár igen
hamar bevezetésre kerülő módszert tesztelnek, mely a nanotechnológiára épül. A
Nanoshell nevű megoldás lényege, hogy speciális anyagú, aranyborítású nanoméretű
részecskéket juttatnak közvetlenül a daganatba. A következő lépés, hogy irányított
infravörös fény hatására a részecskék valósággal felrobbannak, ezzel elpusztítva a
rákos sejteket. A kutatók szerint ennél az eljárásnál is sérülhetnek nem
megbetegedett sejtek, ám ezek aránya elenyésző a hagyományos sugárkezelés, vagy
kemoterápia pusztításához képest.
http://hirek.prim.hu/cikk/56688/
A szén nanocsövek kétszer olyan erősek, mint azt egykor gondolták
Tudósok vizsgálatai alapján kiderült, hogy a szén nanocsövek sokkal nagyobb
szilárdsággal rendelkeznek, mint azt valaha gondolták volna. Az új tanulmány szerint
ezeknek a részecske szintű hengereknek a szilárdsága 117-szer erősebb az acélnál és
30-szor erősebb a kevlárnál.

http://www.nanomagazine.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=1
101:carbon-nanotubes-twice-as-strong-as-once-thought&catid=38:nanonews&Itemid=159
A szén nanocső antennák hatékonyabbá tehetik a fotovoltaikus cellákat
Az MIT vegyészmérnökei megtalálták a módját, hogy szén nanocsövek segítségével
100-szor több napenergiát koncentráljanak, mint a hagyományos fotovoltaikus
cellákkal. A nanocsövek olyan antennákat formálnak, amelyek képesek összegyűjteni
és fókuszálni a fény energiáját, lehetővé téve ezzel a napenergia sokkal kisebb
helyen történő, hatékonyabb tárolását.
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100912151548.htm
Olcsóbb és jobb üzemanyagcellák szén nanocső membránnal
A Floridai Állami Egyetem műszaki professzorának Jim P. Zhengnek az innovatív
kutatásai a nanoanyagok területén egy napon új generációs hidrogén
üzemanyagcella megalkotásához vezethetnek, amelyek olcsóbbak, könnyebbek és
tartósabbak lesznek, segítve ezzel a technológia széleskörű elterjedését az
autóiparban, valamint egyéb, katonai és ipari célokra.
http://www.nanomagazine.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=1
106:cheaper-better-fuel-cells-with-carbon-nanotube-membrane&catid=38:nanonews&Itemid=159
Kutatók éjszakája, 2010. szeptember 24.
2010. szeptember 24-én ismét megrendezi a Kutatók Éjszakáját a Bay Zoltán
Közalapítvány, a Tempus Közalapítvány, 18 felsőoktatási intézmény, 5 kutatóintézet
és számos más partner. 23 városban több mint 800 kutató és tudományos munkatárs
várja a látogatókat tudományos-szórakoztató programok százaival. További
információk a rendezvényről elérhetőek a www.kutatokejszakaja.hu oldalon.
Nano Israel 2010 Konferencia és Kiállítás
A rendezvény középpontjában az innováció és az üzleti lehetőségek állnak az
energia, a víz, a környezetvédelem, nano-anyagok, nanoelektronika, nano-fotonika,
nano-bio és nano-orvostudományi területeken.
http://www2.kenes.com/nano/nano/Pages/Welcome.aspx
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A Miskolc Holding tématerülettel kapcsolatos projektje:
A Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter példaértékű működtetése,
közös informatikai fejlesztése című ÉMOP 1.2.1 projekt.
A MANO Klaszter egy nyitott struktúrájú szerveződés, amelynek menedzsment
feladatait a Miskolc Holding Zrt. látja el, valamint szolgáltatásokat is nyújt a
klasztertagok számára, különös tekintettel az adat- illetve információs bázis
létrehozására, és ennek a tagok számára hozzáférhetővé tételére, valamint a közös
érdekérvényesítés, a közös megjelenések biztosítására és az egységes arculat
kialakítására. A klaszter sikeresen pályázott az Észak-magyarországi Operatív
Program 1.2.1., Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása,
szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése c. konstrukcióban.
http://www.manoklaszter.hu/hirek/palyazatot-nyert-a-miskolc-holding-zrt/15/

Pályázati lehetőségek
Nemzetközi pályázati lehetőségek
7. Keretprogram
2010. július 20-án megjelentek az EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és
Demonstrációs Keretprogramjának 2011-es pályázati felhívásai. Az „Együttműködés”
és „Kapacitás” alprogramok pályázataira nemzetközi konzorciumok pályázhatnak, míg
az „Emberek” alprogram egyes pályázatai egyéni pályázók számára is elérhetőek.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
FP7-NMP-2011-LARGE-5
Nanotudományok,
nanotechnológiák,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák
Pályázni a munkaprogramban megadott kutatási témákban lehet. Erre a felhívásra
nagyméretű nemzetközi konzorciumok projekt-elképzeléseit várják.
Beadási határidő: 2010. november 4.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCall
Page&call_id=370
FP7-NMP-2011-SMALL-5
Nanotudományok,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák

nanotechnológiák,

3

Pályázni a munkaprogramban megadott kutatási témákban lehet. Erre a felhívásra
kisebb (3-8 tagú) nemzetközi konzorciumok projekt-elképzeléseit várják.
Beadási határidő: 2010. november 4.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCall
Page&call_id=369
FP7-NMP-2011-SME-5
Nanotudományok,
nanotechnológiák,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák
Pályázni a munkaprogramban megadott kutatási témákban lehet. KKV-k részvételével
megvalósuló közös kutatási és fejlesztési projekteket támogatják.
Beadási határidő: 2010. november 4.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCall
Page&call_id=368
FP7-NMP-2011-CSA-5
Nanotudományok,
nanotechnológiák,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák
Kutatást segítő projektek.
Beadási határidő: 2011. február 1.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCall
Page&call_id=351
FP7-2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE- Elektrokémiai energiatárolás
A “Közlekedés”, “Környezetvédelem” és “Nanotudományok” tématerületek közös
felhívása.
Beadási határidő: 2010. december 2.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCall
Page&call_id=349
FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB – Energia-hatékony épületek 2011
Az „Energia”, „Környezetvédelem”, „Információs és kommunikációs technológiák” és
„Nanotudományok” tématerületek közös felhívása.
Beadási határidő: 2010. december 2.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCall
Page&call_id=355
FP7-2011-NMP-ICT-FoF – A jövő üzemei 2011
Az „Információs és kommunikációs technológiák”
tématerületek közös felhívása.
Beadási határidő: 2010. december 2.

és

„Nanotudományok”
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http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCall
Page&call_id=339
FP7-NMP-ENERGY-2011
Nanotudományok,
nanotechnológiák,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák és Energia
Az „Energia” és „Nanotudományok” tématerületek közös felhívása.
Beadási határidő: 2010. november 25.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCall
Page&call_id=363
FP7-ENV-NMP-2011 - Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok
és új gyártástechnológiák és Környezetvédelem
A „Környezetvédelem” és „Nanotudományok” tématerületek közös felhívása.
Beadási határidő: 2010. november 16.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCall
Page&call_id=367
FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA
Nanotudományok,
nanotechnológiák,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák
Európai - orosz közös kutatási projektek.
Beadási határidő: 2011. március 31.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCall
Page&call_id=362
FP7-NMP-2011-EU-Japan
Nanotudományok,
nanotechnológiák,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák
Európai - japán közös kutatási projektek.
Beadási határidő: 2010. november 17.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCall
Page&call_id=361

EMBEREK
FP7-PEOPLE-2011-ITN - MARIE CURIE INITIAL TRAINING NETWORKS
2011 (ITN)
A program célja a fiatal kutatók képzésének és karrier-építésének támogatása.
Beadási határidő: 2011. január 26.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage
&call_id=313
FP7-PEOPLE-2011-IAPP - Marie Curie Industry-Academia Partnerships and
Pathways (IAPP)
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A program célja az ipari vállalatok és egyetemek közötti átjárási lehetőségek és
partnerségek támogatása.
Beadási határidő: 2010. december 7.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage
&call_id=314

KAPACITÁSOK
FP7-SME-2011-BSG - Kis- és középvállalkozások javára folytatott kutatás
A projektek témája nincs meghatározva, bármilyen kutatási témában benyújtható a
pályázat. KKV-k részvétele alapfeltétel.
Beadási határidő: 2010. december 8.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallP
age&call_id=321
FP7-SME-2011-CP - Kis- és középvállalkozások javára folytatott kutatás
Demonstrációs tevékenységek
Beadási határidő: 2010. december 8.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallP
age&call_id=311

Hazai pályázati lehetőségek

Nyitott pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban
Komplex vállalati technológia fejlesztés az Új Széchenyi Terv irányaival összhangban

2010-ben ismét meghirdetésre kerül - az Új Széchenyi Terv irányaival összhangban a Gazdaságfejlesztési Operatív Program harmadik legmagasabb támogatási összegű
támogatását kínáló GOP-2010-2.1.1/C „Komplex vállalati technológia fejlesztés” című
pályázati kiírás. A támogatási konstrukció keretében legalább 150 millió, de legfeljebb
400 millió forint igényelhető, és a megítélt támogatás 25%-a vehető igénybe
előlegként. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 6 milliárd forint a 2010. évre.
http://www.nfu.hu/komplex_vallalati_technologia_fejlesztes_a_hazai_vallalatok_es_a_hazai_
gazdasag_versenykepessegenek_erositeseert_az_uj_szechenyi_terv_iranyaival_osszhangb
an_hir

Magas foglalkoztatási hatású programok komplex támogatása
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A GOP-2009-2.1.3 kódjelű, „Magas foglalkoztatású hatású projektek komplex
támogatása” című pályázat esetében a GFP IH vezetője a pályázati kiírás
forráskeretének megemeléséről döntött.
http://www.nfu.hu/forraskeret_emeles_a_gop_2009_2_1_3_kiirasnal

GOP-2009-2.1.4/K és KMOP-2009-1.2.4/A - Környezetközpontú technológia fejlesztés
A támogatási konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által
közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az
energia-, víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a
hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét és veszélyességét. A
támogatás ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetvédelmi szemléletmód, a
fenntarthatóság figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a
vállalkozások működési, termelési döntéseibe.
Jelen pályázati konstrukció keretében lehetőség van arra, hogy a vállalkozások
jelenleg
is
működő
tevékenységük/technológiájuk
fejlesztése
(akár
kapacitásbővítése) eredményeként, a környezetbarát technológiák, termelési
eljárások
lehetőségeinek minél nagyobb kihasználása mellett növeljék
versenyképességüket és gazdasági hatékonyságukat.

http://www.nfu.hu/doc/4

GOP-2010-1.3.1/B - Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása
A konstrukció célja azon akkreditált klaszter tagvállalkozások innovációs
tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő K+F eredményre (prototípus vagy
termék) új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes
termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják. A
konstrukció elősegíti az akkreditált klaszterek innovatív vállalkozásainak növekedési
potenciáljának erősítését, versenyképes termékeik piaci megjelenését a vállalkozások
kísérleti fejlesztési tevékenységének, a K+F eredmények hasznosításának, az új,
vagy jelentősen javított termék, szolgáltatás, technológia piaci bevezetéséig tartó
innovációs tevékenységének támogatásával.
http://www.nfu.hu/doc/4

GOP-2009-1.2.1 Akkreditált innovációs klaszterek támogatása
A magyar innovációs rendszerben a korlátozott hálózatosodás előmozdítása
érdekében fontos a bizonyítottan innovatív és megfelelő piaci potenciállal bíró
együttműködések (a pólus innovációs klaszterek) komplex támogatása. Ösztönzendő
a közös innovációs (termék- és technológia fejlesztés) projektek generálása és az
eredmények exportpiacra vitele. A konstrukció célja ezért a pólus program keretében
7

együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló innovációs
projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés
háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok
támogatása révén.
http://www.nfu.hu/doc/1829

Újra nyitva az EUREKA és EUROSTARS programok
Az EUREKA és EUROSTARS programokban való magyar részvételt támogató
pályázatok (EUREKA_HU_08 és EUROSTARS_HU_07) esetében a Nemzeti Kutatási és
Tehnológiai Hivatal 2010. augusztus 19-től ismételten fogad pályaműveket.
http://www.nkth.gov.hu/ugyfelszolgalat/informaciok/eureka-eurostars
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