MANÓ hírlevél
2009. április
Nano hírek
Hazai:
Nanotechnológia a kozmetikai iparban
Március 23-án tárgyalták Strasbourgban Dagmar Roth-Behrendt (német, szocialista) EP
képviselőnő kozmetikai termékekről szóló jelentését. A parlamenti vitában Olajos Péter
néppárti európai parlamenti képviselő is felszólalt a nanotechnológia kozmetikai iparban
betöltött fontos szerepét hangsúlyozva.
http://internetdetektiv.hu/2009/03/25/4213

Fórumsorozat a nanotechnológia szerepéről az Európai Unió jövőjét illetően
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége március 25-én Budai Várban,
illetve március 30-án Debrecenben szervezett fórumot "Hogyan tovább Magyarország az
Európai Unióban" címet viselő rendezvénysorozat keretében.
http://www.mkt.hu/esemenyek.php?w=400

Nemzetközi:
Egy tanulmány szerint az európaiak nyitottabbak a nanotechnológiára, mint az
amerikaiak
A nanotechnológia megkísérti a hagyományos amerikai értékeket, míg a világibb európaiak
általánosságban támogatják a technológiát, jelenti ki egy tanulmány.
http://www.euractiv.com/en/science/study-europeans-open-nanotech-americans/article178332

Nincs adat, nincs piac elv a nanotechnológiában
Adatszolgáltatás nélkül nem engedélyezné a piacrajutást bizonyos nanotechnológiai
ágazatokban Carl Schlyter zöld párti Európa parlamenti képviselő.
http://www.euractiv.com/en/science/data-market-nanotechnologies-meps/article-180893

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 Északmagyarországi Operatív Program 1.2.1., Regionális jelentőségű klaszterek közös
beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése c. konstrukcióban.
http://www.miskolcholding.hu/fejlesztesek/gazdasagfejlesztes/mano_klaszter/

Klaszter hírek:
Nyilvánossá váltak az Észak-magyarországi Operatív Program 1.2.1., Regionális jelentőségű
klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése című
konstrukció támogatott projektjei.
http://www.nfu.hu/palyazati_eredmenyek
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Pályázati lehetőségek
7. Keretprogram
ÖTLETEK
ERC Advanced Investigators Grant 2009
A 2 tematika beadási határidei az alábbiak:
Társadalomtudományok, 2009. április 15.
Élettudományok, 2009. május 6.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=1
87
EMBEREK
FP7-PEOPLE-2009-RG – Marie Curie Reintegration Grant
Beadási határidő: 2009. december 31.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=1
68
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
FP7-ERANET-2009-RTD - Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok és új
gyártástechnológiák; Energia; Környezet (beleértve az éghajlatváltozást); Élelmiszer,
mezőgazdaság, halászat, biotechnológia, egészségügy, társadalomtudományok közös
felhívás
Beadási határidő: 2009. április 21.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=1
83
ENIAC – Európai Naoelektronikai Tanácsadó Testület
ENIAC-2009-1 – első felhívás
Beadási határidő: 2009.05.06
http://www.eniac.eu/web/calls/callforproposals.php

CORNET 7. felhívás
Beadási határidő: 2009. április 30.
http://www.cornet-era.net/index.php?seite=7th_call&navigation=4823&kanal=html
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Hazai pályázati lehetőségek

INNOCSEKK Plusz
Az
INNOCSEKK Plusz konstrukció célja a kisvállalkozások innovációs
kezdeményezéseinek és az innovációs szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése,
kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tudástranszfer előmozdítása.
Az Innocsekk Plusz program keretében nyújtható támogatásokra leköthető forrás, a pályázat
meghirdetését követő hároméves időszakra évente 4 000 millió forint, azaz négymilliárd
forint összesen 12 000 millió forint, azaz tizenkétmilliárd forint. A támogatásban projektek
várható száma: 600
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/innocsekk-plusz/innocsekk-plusz

K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése
A pályázat célja: K+F projektek támogatása, melyek elősegítik a K+F szféra
humánerőforrásainak fejlesztését, kis- és középvállalatoknál, költségvetési vagy non-profit
kutatóhelyeken történő új munkahelyek létrehozásán, és olyan magasan képzett szakemberek
(kutatók, fejlesztőmérnökök) alkalmazásán keresztül, akiknek ipari nagy- vagy
középvállalatnál fennálló munkaviszonya a gazdasági válság miatt szűnt, illetve szűnik meg.
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/kf-munkaero09/munkaero-megorzese

GOP-2008-1.3.1.- Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása
A konstrukció célja azon akkreditált klaszter tagvállalkozások innovációs tevékenységeinek
támogatása, amelyek meglévı K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentősen
javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák
kidolgozását, piaci bevezetését vállalják.
http://www.nfu.hu/doc/4
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GOP-2008-1.2.1 - Akkreditált innovációs klaszterek támogatása című pályázati
konstrukcióhoz
A magyar innovációs rendszerben a korlátozott hálózatosodás előmozdítása érdekébenfontos
a bizonyítottan innovatív és megfelelő piaci potenciállal bíró együttműködések (apólus
innovációs klaszterek) komplex támogatása. Ösztönzendő a közös innovációs(termék- és
technológia-fejlesztés) projektek generálása és az eredmények exportpiacravitele. A
konstrukció célja ezért a pólus program keretében együttműködő innovatívvállalkozások
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/4

Publikációk
A BESZÁLLÍTÓI PROGRAMOKTÓL A KLASZTER-TÁMOGATÁSIG
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, HAZAI LEHETŐSÉGEK
http://icegec.hu/hun/_docs/kutatasi_jelentesek/ICEG_EC_Beszallito_klaszter_0929.pdf
Néhány adat az európai Nanotechnológiai K+F-ről
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nano_funding_data_08122005.pdf

Európai Innovációs Eredménytábla 2008/09
http://www.proinno-europe.eu/EIS2008/website/docs/EIS_2008_Final_report.pdf

Expert Group szakértői jelentés a vállalati klaszterekről és hálózatokról
http://www.innovatingregions.org/download/Final_report_expert_group_on_enterprise_cluste
rs_and_networks.pdf
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Aktuális rendezvények, események listája
Rendezvények, események
Dátum

Téma
Bloch Oscillations and LandauZener Tunneling: From Hot
2009.04.14-05.08 Electrons to Ultracold Atoms
European Future Technologies
Conference
2009.04.21
2nd European Conference for
Clinical Nanomedicine (CLINAM)
2009.04.26-29

Prága, Csehország

http://ec.europa.eu/information_society/events/fet/2009/index_en.htm

Basel, Svájc

http://www.clinam.org/

2009.04.27

Researchers in Europe conference

Prága, Csehország

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=20&CAT=NEWS&QUERY=
01205cec986a:4e4e:056c7718&RCN=30420

2009.04.30

Nanotechnology in Food - "Does
size really matter?"

London, Egyesült
Királyság

http://www.ifst.org/uploadedfiles/cms/store/ATTACHMENTS/nanotech.pdf

2009.05.03-07

2009 Nanotech Conference &
Exposition

Houston, USA

http://www.nsti.org/Nanotech2009/

2009.05.05-06

2009.05.11-13

2009.05.11-15

Helyszín

Drezda, Németország http://www.mpipks-dresden.mpg.de/~bolzt09/

Micro- és nanotechnológiai, FP7-es
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/events/magyarorszag/20090505pályázatíró workshop
Miskolc, Magyarország 07_hu.htm
CECAM/Psi-k Workshop on
Computational Studies of Defects in
Nanoscale Carbon Materials
Lausanne, Svájc
http://nanotube.msu.edu/dnc09/
Frankfurt am Main,
Németország

2009.05.13

ACHEMA 2009
DNA-based nanotechnology:
Construction, mechanics, and
electronics
Dispersion and Stabilisation of
Nanoparticles in Liquids - 1 day
course

2009.05.14-15

The 3rd Annual Drug Delivery
Summit: Focus on Ground-breaking
Innovations in Biologic, Targeted
and Nanotech Drug Delivery
San Francisco, USA

2009.05.11-15

2009.05.19-21
2009.05.25-27
2009.05.26-27

Bővebb információ

Metrology 2009
Quantum Fluid Clusters International Focus Workshop
7th International VDI Conference
Nanofair 2009

http://www.achema.de/en/ACHEMA.html

Drezda, Németország http://www.mpipks-dresden.mpg.de/~dnatec09/
Cranfield, Egyesült
Királyság

http://www.bhrconferences.com/Nanoparticle_Dispersion.aspx

http://www.arrowheadpublishers.com/conferences/drug-delivery-conference-2009/#_overview

Moszkva, Oroszország http://metrol.expoprom.ru/en/
Drezda, Németország http://www.mpipks-dresden.mpg.de/~qfc09/
Drezda, Németország http://www.vdi-wissensforum.de/index.php?id=769

3rd International Symposium on
2009.05.31-06.02 Nanotechnology in Construction

Prága, Csehország

http://www.conference.cz/nicom3/

2009.06.02-05

Joint FAO/WHO Expert Meeting on
the Application of Nanotechnologies
in the Food and Agriculture Sectors:
Potential Food Safety Implications
Róma, Olaszország
EuroNanoForum 2009Nanotechnology for Sustainable
Prága, Csehország
Economy

2009.06.03-04

S2K 2009

Cardiff, Wales

http://www.semiconductor2k.com/

2009.06.03-05

FluoroFest Workshop 2009.

Prága, Csehország

http://www.fluorofest09.org/

2009.06.07-09

Frontiers in Polymer Science
International Symposium

Mainz, Németország

http://www.frontiersinpolymerscience.com/

2009.06.01-05

http://www.fao.org/ag/agn/agns/expert_consultations/Nanotech_EC_Scope_and_Objectives.pdf

http://www.euronanoforum2009.eu./

