MANO hírlevél
2009. augusztus
Nano hírek
Hazai hírek:
Sajtótájékoztató Admatis Kft. (MANO Klaszter tag) FOCUS űrkutatási
projektről
A sajtótájékoztatón az Admatis Kft. FOCUS űrkutatási projektjéről – habok
súlytalanságbeli viselkedésének kutatása - volt szó, mely a SURE program keretében
nyert lehetőséget a Nemzetközi Űrállomáson fedélzeti kísérlet végzésére.
Az elhangzott előadások letölthetőek:
http://www.nkth.gov.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/sajtotajekoztato-admatis

Aranyhéjba zárt kvantumpötty: elkészült az orvosi nanotechnológia
aranytojása
Számos nanorészecskét fejlesztettek már kisérleti gyógyászati célokra, például
képalkotásra vagy hatóanyagok célba juttatására. Eddig egy nanorészecske egy
feladatra volt alkalmas, most azonban a University of Washington kutatóinak sikerült
két nanorészecskét egy apró csomaggá kombinálni.
http://www.origo.hu/tudomany/20090801-nanoreszecske-nanotechnologia-svajcibicska-a-nanomedicinanak.html

Nemzetközi hírek:
Nemzetközi együttműködések a nanotudomány világában
A kétezredik tagját köszöntő NanoTudomány Nemzetközi Közössége (The
International NanoScience Community - TINC) virtuális fórumot 2007 novemberében
indította néhány lelkes hazai fiatal vegyész azzal a céllal, hogy közösen vitassák meg
a nanotechnológia legújabb vívmányait, kérdéseit a világ más pontján dolgozó
kollégáikkal, diákokkal és ipari szakemberekkel. A regisztrált felhasználók között
minden olyan tudományág képviselői megtalálhatók, ahol fontos szerepet tölt, illetve
tölthet be a nanotechnológia.
http://www.hirado.hu/Hirek/2009/06/29/09/Nemzetkozi_egyuttmukodesek_a_NanoT
udomany_fuszeres_vilagaban.aspx

Spanyolország és Portugália közös nanotechnológiai kutatóközpontot nyit
A két ország miniszterelnökei Bragában, a kutatóközpontnak helyet adó portugál
városban jelentették be az Ibériai Nanotechnológiai Kutatóközpont megnyitását, mely
reményeik szerint a szubmolekuláris kutatások vezető elméit fogja odavonzani.
http://www.reuters.com/article/scienceNews/idUSTRE56G5UR20090717

A halhatatlanság nyomában: tudomány az élet meghosszabbítás mögött –
a nanotechnológia
A legnagyobb fejlődés az élet meghosszabbításának területén a nanotechnológia
mikroszkopikus nagyságú termékeivel érhető el. A kutatók reményei szerint
molekuláris gépek vagy robotok forradalmasíthatják a gyógyszeripart és a
gyógyszergyártást.
http://www.familyhealthguide.co.uk/in-pursuit-of-immortality-the-science-behind-lifeextension/nanotechnology.html
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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.miskolcholding.hu/fejlesztesek/gazdasagfejlesztes/mano_klaszter/

Klaszter hírek:
Fémipari klaszter Tatabányán
A tatabányai Raltech Kft. 300 millió forintos támogatói szerződést írt alá a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel egy új üzem létesítésére, ahol a cég
saját fémmegmunkáló tevékenységén kívül további 4-5 önálló vállalkozásnak
biztosíthat telephelyet és megrendeléseket
http://www.profitline.hu/index.php/hircentrum/hir/138905/rss

Padlóra küldheti a termálfürdőket a furcsa javaslat
Együttesen tiltakozik a három magyar geotermikus szervezet a geotermikus
hőtermelési koncesszió ötlete és előkészítésének módja ellen.
http://www.hirsarok.hu/node/27824
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Pályázati lehetőségek
Nemzetközi pályázati lehetőségek
7. Keretprogram

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&ca
ll_id=168
FP7-PEOPLE-2009-IEF - Marie Curie Intra-European Fellowships for Career
Development (IEF)
Beadási határidő: 2009. augusztus 18.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=198
FP7-PEOPLE-2009-IIF - Marie Curie International Incoming Fellowships
(IIF)
Beadási határidő: 2009. augusztus 18.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=199
FP7-PEOPLE-2009-IOF - Marie Curie International Outgoing Fellowships
for Career Development (IOF)
Beadási határidő: 2009. augusztus 18.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=200
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EGYÜTTMŰKÖDÉS
FP7-NMP-2010-LARGE-4 - Nanotudományok, nanotechnológiák,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák
Nagy közös kutatási projektek.
Beadási határidő: 2009. december 8.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=258
FP7-NMP-2010-SMALL-4 - Nanotudományok, nanotechnológiák,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák
Kisebb méretú közös kutatási projektek.
Beadási határidő: 2009. december 8.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=259
FP7-NMP-2010-SME-4 - Nanotudományok, nanotechnológiák,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák
KKV-k részvételével megvalósuló közös kutatási és fejlesztési projektek.
Beadási határidő: 2009. december 8.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=260
FP7-OCEAN-2010 - Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok és
új gyártástechnológiák; Energia; Környezet (beleértve az
éghajlatváltozást); Élelmiszer, mezőgazdaság, halászat, biotechnológia;
Közlekedés; Társadalomtudományok közös felhívás
Az óceánokra vonatkozó közös kutatási projektek.
Beadási határidő: 2010. január 14.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=274
FP7-NMP-2010-EU-USA - Nanotudományok, nanotechnológiák,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák
Az USA-val való európai kutatási együttműködés
Beadási határidő: 2009. november 30.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=276
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FP7-NMP-2010-EU-Mexico - Nanotudományok, nanotechnológiák,
nyersanyagok és új gyártástechnológiák
Mexikóval való európai kutatási együttműködés
Beadási határidő: 2009. december 15.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=2
77

FP7-2010-NMP-ICT-FoF - ("a jövő gyárai") Információs és kommunikációs
technológiák; Nanotudományok, nanotechnológiák, nyersanyagok és új
gyártástechnológiák
Beadási határidő: 2009. november 3.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=281
FP7-2010-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE - Nanotudományok,
nanotechnológiák, nyersanyagok és új gyártástechnológiák; Energia;
Környezet (beleértve az éghajlatváltozást); Közlekedés közös felhívás
Beadási határidő: 2010. január 14.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=289
FP7-2010-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB - Nanotudományok,
nanotechnológiák, nyersanyagok és új gyártástechnológiák; Energia;
Környezet (beleértve az éghajlatváltozást); Információs és kommunikációs
technológiák közös felhívás
Energiahatékony épületekre vonatkozó közös kutatások.
Beadási határidő: 2009. november 03.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=290

CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2009 – CIP - Eco-innovation 2009-es felhívása
4 tématerületen: anyagok újrahasznosítása, építőipar, élelmiszer és ital szektor, zöld
beruházások
Beadási határidő: 2009. szeptember 10.
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm
EURONANOMED felhívás – „Európai innovatív kutatási és technológiai
fejlesztési projektek a nanogyógyszerek területen”
Beadási határidő: 2009. szeptember 1.
http://www.euronanomed.net/index.php/calls
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Nyitott COST felhívás
Beadási határidő: 2009. szeptember 25.
http://www.cost.esf.org/participate/open_call
CORNET 8. felhívás
Beadási határidő: 2009. október 30.
http://www.cornetera.net/index.php?seite=introduction_8th_call&navigation=4938&
kanal=html
NKTH – A*STAR (Szingapúr) - Kétoldalú TéT Pályázati felhívás
Beadási határidő: 2009. szeptember 14.
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/nkth-star-szingapur
NKTH – DST (India) Pályázat - Magyar-indiai K+F+I együttműködési
program
Beadási határidő: 2009. október 30.
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/magyar-indiaitet/magyar-indiai
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a program Irányító Hatósága,
együttműködésben a Szlovák Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési
Minisztériumával, 2009. június 29.-én megjelentette a Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2. pályázati felhívását.
Beadási határidő: 2009. szeptember 29.
http://www.huskcbc.eu/hu/palyazati_kiirasok/folytatodnak_a_magyarszlovak_hataron_atnyulo_fejlesz
tesek/29
Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a program Közös Irányító Hatósága,
együttműködésben a szlovák Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériummal, a
román Regionális Fejlesztési és Lakásügyi Minisztériummal, valamint az ukrán
Gazdasági Minisztériummal (mint a program Nemzeti Hatóságaival), 2009. június 16án meghirdette a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 első pályázati felhívását.
Beadási határidő: 2009. szeptember 22.
http://www.huskroua-cbc.net/hu/
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Hazai pályázati lehetőségek
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
GOP-2009-1.1.1.-Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
A konstrukció célja olyan kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amelyek kutatási
eredményekre támaszkodva korszerű, magas innovációs értéket képviselő
prototípusok létrejöttét eredményezik.
A
prototípus
kutatás-fejlesztési
tevékenység
eredményeként
létrehozott
mintapéldány, melynek célja, hogy bizonyításra kerüljön az ötlet műszakitudományos szempontból való működőképessége.
http://www.nfu.hu/content/3313
GOP-2009-1.1.2. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése
A konstrukció átfogó célja: más támogatási programok keretében korábban létesített
és eredményes kutató-fejlesztő munkát végző tudásközpontok (Kooperációs Kutatási
Központok (KKK), Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET)) K+F és innovációs
tevékenységének
folytatására
alakult,
a
korábbi
befogadó
intézmény
résztulajdonában lévő gazdasági társaságok megerősítése és fejlesztése.
http://www.nfu.hu/content/3313
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
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/4
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GOP-2009-1.2.2 Innovációs és technológiai parkok támogatása
A konstrukció célja a pólusvárosokban – lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra
bázisán – olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs
szolgáltató központok („science parkok”) kialakítása, amelyek megfelelő kutatási és
Infokommunikációs Technológia (továbbiakban:IKT) infrastruktúra létrehozásával az
adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintű, testreszabott K+F+I,
valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját1 képesek nyújtani.
http://www.nfu.hu/content/3313
GOP-2009-1.3.1/A - Vállalati innováció támogatása
A konstrukció célja azon vállalkozások 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
innovatív vállalkozások 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-2009-1.3.1/B
támogatása

Akkreditált

klaszterek

vállalati

innovációjának

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
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GOP-2009-1.3.2.Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése
A konstrukció célja korszerű vállalati munkahelyek létesítése, illetve bővítése a K+F
infrastruktúra fejlesztésének és új K+F munkahelyek létrehozásának támogatásával.
http://www.nfu.hu/content/3313

GOP-2009-1.3.3 - Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése
tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében
A pályázat célkitűzése az integrált, tudásigényes beszállítói szektor létrehozása,
illetve fejlesztése, a hazai beszállítói ipar költségalapú kitettségének csökkentése, a
magasabb hozzáadott érték realizáló képességének javítása, e tevékenység
integráltsági szintjének növelése. Cél továbbá a magyar beszállítói hálózat méretének
növelése, gyártmánykínálatának diverzifikációja.
http://www.nfu.hu/doc/4
GOP-2009-2.1.3
támogatása

-

Magas

foglalkoztatási

hatású

projektek

komplex

A kiírás célja, olyan, legalább 1,5 milliárd Ft elszámolható összköltségű beruházások
komplex támogatása, amelyek megvalósítása jelentős számú új munkahely
megteremtését és tartós fennmaradását eredményezi.
http://www.nfu.hu/content/2787
GOP-2009-2.2.1.
Vállalati
kereskedelem támogatása

folyamatmenedzsment

és

elektronikus

A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV)
jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs
technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a
belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai
KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.
http://www.nfu.hu/doc/4
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GOP-2009-3.4.1 Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének
támogatása
A támogatás célja olyan alkalmazás szolgáltató központok létrehozásának
támogatása, melyek professzionális informatikai alkalmazásokat, mint szolgáltatást
nyújtanak (Software as a Service, SaaS) kis- és középvállalatok (KKV-k) számára.
Ezzel elérhetővé válik a KKV szektor számára, hogy működésüket, külső és belső
folyamataikat olyan informatikai alkalmazásokkal támogassák, melyeket saját
beruházásból nem, vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek
megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevő KKV-k hatékonyságát,
bruttó hozzáadott érték termelő képességét.
http://www.nfu.hu/doc/4

Észak-magyarországi Operatív Program
ÉMOP- 2009 - 1.1.1./B - Ipartelepítés
A komponens célja a régió versenyképességének megőrzése érdekében a régió
vonzó befektetési környezetének, infrastrukturális ellátottságának biztosítása. Cél a
régió területén többletkapacitás kiépítése, új munkahelyek teremtése. A fentiek
alapján jelen pályázati kiírás alapvető célja:
A munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű
infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező területek
kialakítása.
A régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó valamint szolgáltató
vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése.
A pályázat célja a gazdasági társaságok működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra
fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók
foglalkoztatási helyzetének a javítása.
http://www.nfu.hu/doc/6

NKTH pályázatok
KF_MUNKAERO_09 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 nonprofit 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/munkaeromegorzese
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INNOCSEKK PLUSZ Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban
A támogatás célja a kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek és az
innovációs szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése, kiemelten a tudásközpontok
és a kisvállalkozások közötti tudástranszfer előmozdítása.
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/innocsekkplusz/innocsekk-plusz

Publikációk
Nanotimes – 2009. 07. 22-i szám
http://www.nano-times.com/files/nanotimes_09_14.pdf

Nanotechnológia: Áttekintés statisztikák és mutatók alapján – OECD
műhelytanulmány
http://www.oecd.org/dataoecd/59/9/43179651.pdf

Európa Parlament tanulmány az embertökéletesítési technológiákról
http://www.europarl.europa.eu/stoa/publications/studies/stoa2007-13_en.pdf
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Aktuális rendezvények, események listája
Rendezvények, események
Dátum

Téma

Helyszín

Bővebb információ

2009.08.02-29

Magnonics: From Fundamentals to
Applications

Drezda, Németország http://www.pks.mpg.de/~magnon09/

2009.08.04-06

NanoMercosur 2009

Buenos Aires,
Argentina

http://encuentronano.fan.org.ar/

2009.08.14-16

Nanotech India 2009

Cochin, Kerala, India

http://www.nanotechindia.in/

"Trends in nanomechanics and
nanoengineering"
2009.08.24-28
COMS2009 - Commercialization of
Micro and Nano Systems
2009.08.30-09.04 Conference

Krasnoyarsk,
Oroszország

http://tnn2008.conf.sfu-kras.ru/

Koppenhága, Dánia

http://www.mancef-coms2009.org/

2009.08.31-09.04 YUCOMAT 2009

Herceg Novi,
Montenegro

http://www.mrs-serbia.org.rs/

2009.09.04-07

CFN Summer School on NanoElectronics

Bad Herrenalb,
Németország

http://www.cfn.uni-karlsruhe.de/summerschool09

2009.09.06-09

11th China International
Optoelectronic Exposition (CIOE)

Shenzhen, Kína

http://www.opto-china.com/

2009.09.07-11

10th Trends in Nanotechnology TNT2009

Barcelona,
Spanyolország

http://www.tntconf.org/2009/index.php?conf=09

Bad Herrenalb,
Németország

http://www.cfn.uni-karlsruhe.de/summerschool09

2009.09.08-13

CFN Summer School on NanoBiology
Physicochemical and biological
properties to biomedical and
environmental effects

2009.09.09

Nanotechnology, Food and Food
Packaging

online

http://www.khlaw.com/showEvent.aspx?show=2600

2009.09.20-23

Biomaterials-Africa 2009
Conference

Pretoria, Dél Afrikai
Köztársaság

http://www.biomaterialsafrica.co.za/

2009.09.21-23

6th Annual Micro Nano
Breakthrough Conference

Portland, USA

http://www.micronbc.org/

2009.09.28-30

Nanotech Europe 2009

Berlin, Németország

http://www.nanotech.net/

2009.09.08-11

Acquafredda di
Maratea, Olaszország http://www.esf.org/conferences/09291

2009.10.06-08

Second Nanotechnology
International Forum

Moszkva, Oroszország http://www.rusnanoforum.ru/cgi-bin/show.pl?option=&id=&lang=en

2009.10.06-08

SEMICON Europa 2009

Drezda, Németország http://www.semiconeuropa.org/

2009.10.18-20

Nano-Net 2009 - Fourth International
ICST Conference on Nano-Networks Luzern, Svájc

http://www.nanonets.org/

2009.10.19-22

NanoSMat-2009

Róma, Olaszország

http://www.nanosmat2009.com/

2009.10.20-21

MM Live 2009

Coventry, Egyesült
Királyság

http://www.micro-show.com/

2009.11.19

Product Liability and
Nanotechnology

online

http://www.khlaw.com/showEvent.aspx?show=2601

