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Tájékoztató a NEKIFUT projektről
A NEKIFUT projektet 2008 szeptemberében a kutatás-fejlesztésért felelős tárca
nélküli miniszter indította útnak a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
koordinálásával. A projekt előrehaladásáról Dr. Csopaki Gyula, az NKTH elnöke,
valamint a projekt szakmai Irányító Testületének elnöke és társelnöke, Kroó Norbert
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke és Falus András akadémikus,
a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének vezetője
adnak tájékoztatást.
http://www.nkth.gov.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/nekifut-projektrol
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A világ végéig megőrzi az adatokat az új szupermemória
Nanotechnológiával készül, a mainál nagyságrendekkel több adatot tud tárolni, és
azokat egymilliárd évig megőrzi. Az új generációs memóriacsipek elméletben már
működnek, de még jó időbe telik, mire kiszorítják a mai, szilíciumalapú technológiát.
http://index.hu/tech/hardver/2009/05/28/a_vilag_vegeig_megorzi_az_adatokat_az_u
j_szupermemoria/
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Nanotechnológiás festéket fejleszt az Állami Nyomda

HTU

Az Állami Nyomda 66 millió forint állami támogatást nyert kutatás-fejlesztésre. A
nanotechnológiás festék eredet-igazoló címkékre kerül majd.
http://www.allaminyomda.hu/hu/bulletin?n=408
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Nemzetközi:
U

Nanotechnológia-kutatóközpont épül Bulgáriában
Nanotechnológia-kutatóközpont létrehozásáról írt alá egyezményt az IBM és a bolgár
kormány; a befektetés értéke 35 milliárd dollár. A bolgár kormány már korábban
eldöntötte, hogy megépíti a központot. Az IBM szakmai segítséget nyújt a
felszerelések beszerzésénél, illetve átadja a bolgár kutatóknak e téren szerzett
tapasztalatait.
http://www.eetimes.com/news/design/showArticle.jhtml?articleID=217600861
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Nanoszálak érzékelik a vér anti-testjeit
A Southamptoni Egyetem szilikon nanoszálakon alapuló bio-medikus szenzort fejleszt.
A kutatócsapat 12-18 hónapon belül szeretne eljutni egy prototípus létrehozásáig, 3
éven belül pedig olyan integrált elektronikus mikro-folyadékot létrehozni, mellyel egy
rutin vérteszt az orvosi rendelőben gyorsan elvégezhető.
http://www.electronicsweekly.com/Articles/2009/04/08/45855/nanowires-senseblood-anti-bodies-university-of-southampton.htm
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Nanotechnológia és a mobiltelefonok jövője
A Nokia Morph egy közös nanotechnológiai elképzelés, melyet a Nokia Kutató
Központ és a Cambrigde-i Egyetem fejlesztett ki. A Morph azt demonstrálja, hogy a
jövő mobiltelefonjai milyen rugalmasak és alakíthatóak lesznek a felhasználó kedve
szerint.
http://www.livemint.com/2009/06/02182604/Nokia-Morph-Nanotechnology.html?h=B
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A Miskolc Holding tématerülettel kapcsolatos projektje:
U

U

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/
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Klaszter hírek:
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Európai klaszter adatbázis
Az Europa Intercluster ingyenes hozzáférést biztosít kiterjedt adatbázisához, melyben
több, mint 900 klaszter kezdeményezés és szervezet található. Ez egy hasznos eszköz
partnerkereséshez, hiszen ez a létező legnagyobb adatbázis, illetve jól kiegészíti a
European Cluster Observatory tevékenységét.
http://intercluster.eu/index.php?option=com_adsmanager&id=9999999&Itemid=316
HTU

UTH

3

Pályázati lehetőségek
U

Nemzetközi pályázati lehetőségek
U

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
HTU

UTH

FP7-PEOPLE-2009-IAPP - Marie Curie Industry-Academia Partnerships and
Pathways (IAPP)
Beadási határidő: 2009. július 27.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=201
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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
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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
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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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KAPACITÁSOK

2009/S 99-142914 – Kutatási infrastruktúrák felhívás –
Szuperszámítógépes stratégia kifejlesztése Európában
Beadási határidő: 2009. június 24.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=214
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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
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CIP-IEE-2009 - INTELLIGENT ENERGY – EUROPE
4 tématerületen: energiahatékonyság és a rendelkezésre álló források ésszerű
felhasználása, új és megújuló energiaforrások, energia a közlekedésben, integrált
kezdeményezések
Beadási határidő: 2009. június 25.
http://ec.europa.eu/intelligentenergy
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Hazai pályázati lehetőségek
U

17 milliárd forint értékben új pályázati lehetőség jelent meg a régiókban
telephelyek fejlesztésére
A program a mikro-, kis- és középvállalkozások működő telephelyeinek
modernizációját, bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek
kihasználtságának növelését segíti elő. Így többek között lehetőség nyílik új épület,
üzemcsarnok, raktár építésére, meglévő épületek átalakítására, valamint az
alapinfrastruktúra kiépítésére, korszerűsítésére.
A konstrukció hozzájárul a kis-és középvállalkozások tevékenységének erősítéséhez,
valamint a foglalkoztatottsági lehetőségek bővítéséhez.
Bővebb információ:
http://www.nfu.hu/telephelyfejlesztes_a_regiokban
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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/innocsekkplusz/innocsekk-plusz
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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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GOP-2008-1.3.1.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.
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
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 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
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Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása
(OTKA-A08)
Az NKTH-OTKA által közösen 2008-2010 között meghirdetésre kerülő pályázat célja
az alapkutatáson belül elsősorban olyan célzott alapkutatási projektek
megvalósításának támogatása, amelyek gazdasági vagy társadalmi haszon elérésére
alkalmas célkitűzéseket fogalmaznak meg és eredményei várhatóan megalapozzák a
felhasználás orientált kutatás-fejlesztést, innovációt, a felismert vagy várható,
jelenlegi vagy jövőbeli problémák megoldását.
Projektjavaslatok a Műszaki- és Természettudományok, valamint az Élettudományok
területén, az alábbi kategóriákban nyújthatók be:
A. kategória Célzott alapkutatás (CK)
B. kategória Kiemelt célzott alapkutatások (CNK)
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/otka-a08/gazdasagbanhasznosulo-5026774
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Társadalmi egyeztetésen a GOP újabb pályázati kiírásai
Megkezdődött a társadalmi egyeztetése 2009. évben a GOP és a KMOP keretében
ismételten meghirdetésre kerülő alábbi pályázati konstrukcióknak:
- GOP-2009-1.2.1.
támogatása”

/

KMOP-2009-1.1.3/A

„Akkreditált

innovációs

klaszterek

- GOP-1.3.1/B „Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása”
A pályázati kiírásokhoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat június 8-ig várják a
véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
http://www.nfu.hu/content/3228
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A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal programstruktúrájának
elérhetősége
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/programstruktura-2009/2009-eviprogramstruktura-090407
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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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Publikációk
U

Európai Bizottsági munkadokumentum az EU 7. KTF Keretprogram alatt történt
fejlődésről
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1244109377_sec_2009_589.pdf?PHPSESSID=7
d0cf8de79048fa0ced5ab90f44fa0c4
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ERAWATCH ország jelentés 2008 – Magyarország
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1240928634_jrc_erawatch_hongrie.pdf
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Az új generációs nanotechnológia felügyelete
http://www.nanotechproject.org/process/assets/files/7316/pen-18.pdf
UTH
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Aktuális rendezvények, események listája
Rendezvények, események
Dátum

2009.06.08-12

Téma
Helyszín
Frontiers in Polymer Science
International Symposium
Mainz, Németország
28th Annual International Courses in
Nano, Semiconductor, and Device Cambridge, Egyesült
Technology
Királyság

2009.06.09-11.

Nanoforum.it.

Torino, Olaszország

http://www.nanoforum.it/

2009.06.09-13

NanoBio Europe 2009

Barcelona,
Spanyolország

http://www.nanobio-europe2008.com/

2009.06.16-18

NanoMaterials 09.

Bonn, Németország

http://www.nanomaterials09.com/

2009.06.17-18

Size Matters 2009.

Saarbrücken,
Németország

http://www.nanobionet.de/nano2life/

2009.06.21-26

NT09: Tenth International
Conference on the Science and
Application of Nanotubes

Peking, Kína

http://nanotube.msu.edu/nt09/

Advanced Electron Microscopy
2009.06.21-07.04 School

Koppenhága, Dánia

http://www.fei.com/events/MicroscopySchool/overview.aspx

2009.06.24-25

Teddington, Egyesült
Királyság

http://www.npl.co.uk/ukspm

2009.06.07-09

UK SPM 2009

Bővebb információ
http://www.frontiersinpolymerscience.com/

http://www.cei.se/

ESF-EMBO Symposium on
2009.06.27-07.02 'Biological Surfaces and Interfaces'

Sant Feliu de Guixols,
Spanyolország
http://www.esf.org/conferences/09290

2nd International Conference
2009.06.30-07.02 Advanced Battery Technologies
5th International Workshop on
Nanomagnetism &
Superconductivity
2009.07.05-09

Frankfurt/Main,
Németország
Coma-ruga,
Tarragona,
Spanyolország

http://www.iqpc.com/de/battery

http://www.ub.edu/gmag/comaruga

2009.07.26-29

Gold 2009 - The 5th International
Conference on Gold Science,
Technology and Its Applications

Heidelberg,
Németország

http://www.gold2009.org/

2009.08.02-05

Nano Today 2009

Hamilton, Biopolis,
Szingapúr

http://www.nanotoday2009.com/

2009.08.14-16

Nanotech India 2009

Cochin, Kerala, India

http://www.nanotechindia.in/

2009.08.24-28

"Trends in nanomechanics and
nanoengineering"

Krasnoyarsk,
Oroszország

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

COMS2009 - Commercialization of
Micro and Nano Systems
2009.08.30-09.04 Conference

Koppenhága, Dánia

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

2009.08.31-09.04 YUCOMAT 2009

Herceg Novi,
Montenegro

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

Barcelona,
Spanyolország

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

2009.09.07-11
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