MANÓ hírlevél
2009. május
Nano hírek
Hazai:
Sikeresen pályázott a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Nanotechnológiai Kutatóintézete a Baross Gábor Program északmagyarországi kiírásaira.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nemrégiben nyilvánosságra hozta a
Baross Gábor Program nyertes pályázatait. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézete az alábbi témákban pályázott
sikeresen.
•

Nanotechnológiai K+F+I szolgáltatás feltételrendszerének bővítése

•

Akkreditált metrológiai laboratórium és tudás-intenzív szolgáltatói centrum
létrehozása a régióban

•

Innovatív, lemezszerű titán implantátumok gyártásának kidolgozása

•

Kórházi bakteriális fertőzések visszaszorítása ezüst nanorészecskék műanyagkamradrénre való felvitelével

További pályázati eredmények:
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/baross-gabor-program/barossgabor-program-090402-3
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/baross-gabor-program/barossgabor-program-090401
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/baross-gabor-program/barossgabor-program-090326-2

Nemzetközi:
Nanotechnológiával a fertőző betegségek ellen
Kelly Morris „A nanotechnológia kritikus szerepe a fertőző betegségek elleni harcban”
című írásában beszámol a fertőző betegségek megelőzését, diagnosztizálását és
gyógyítását célzó legújabb nanotechnológiai kutatásokról.
http://www.foresight.org/nanodot/?p=3002

Hibrid nano-energiaforrás
„Nanoméretű generátorok a környezeti mechanikai rezgéseket, folyadékáramlásokat
és még biológiai folyamatokat is képesek lehetnek erőforrásként használni.” A
legújabb kutatások kombinálták a nanogenerátort egy napelemmel, hogy
létrehozzanak egyfajta integrált mechanikai-, és napenergiát hasznosító hibrid
energiaforrást. Ez az első ilyen típusú hibrid-generátor.
http://www.technologyreview.com/energy/22410/

A Google befektet a nanotechnológiába
A Bloomberg News jelentése szerint a Google létrehozott egy kockázati tőkealapot új
technológiák kutatásának céljából, melyek közé többek közt a nanotechnológia is
tartozik.
"A Google Ventures 100 millió dollárt fog befektetni első évében, és főleg fiatal
vállalatokba" - nyilatkozta Bill Maris, a tőkealap egyik vezetője - "Főképp fogyasztóorientált
internetes
vállalatokba,
egészségügybe,
robottechnológiába
és
nanotechológiába fogunk befektetni" – tette hozzá.
http://www.foresight.org/nanodot/?p=3003/
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A Miskolc Holding tématerülettel kapcsolatos projektje:
Az ÉMOP 1.2.1 pályázatán nyertes MANO projekt a Magyar Anyagtudományi és
Nanotechnológiai Klaszter példaértékű működtetését, közös informatikai fejlesztését
tűzte ki célul.
A MANO Klaszter egy nyitott struktúrájú szerveződés, amelynek menedzsment
feladatait a Miskolc Holding Zrt. látja el. 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:
Megkezdte tevékenységét a European Cluster Policy Group
Az Európai Bizottság 2008. október 22-i döntésének megfelelően létrejött a European
Cluster Policy Group, mely ez év áprilisától megkezdte 18 hónapig tartó
tevékenységét. Az ECPG működésének időtartama alatt négy alkalommal ül majd
össze és két tanulmányút keretében szerez tapasztalatokat, hogy teljesítse feladatait,
melyek a közösségi klaszterpolitika fejlesztésére irányulnak elsősorban.
Magyarországot az European Cluster Policy Groupban Dr. Búzás Norbert képviseli.
Bővebb információ: buzas@valdeal.com
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2834&lang
=hu
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Pályázati lehetőségek
Nemzetközi pályázati lehetőségek
7. Keretprogram

ÖTLETEK

ERC Advanced Investigators Grant 2009
Élettudományok
Beadási határidő: 2009. május 6.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=187

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-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
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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CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2009, a 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
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

Hazai pályázati lehetőségek
Telephely fejlesztés
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 foglalkoztatási lehetőségek bővítéséhez.
Bővebb információ:
http://www.nfu.hu/telephelyfejlesztes_a_regiokban
INNOCSEKK Plusz
Az INNOCSEKK Plusz konstrukció célja a kisvállalkozások innovációs
kezdeményezéseinek ösztönzése, valamint az innovációs szolgáltatások keresleti
oldalának növelése; különös hamgsúllyal a tudásközpontok és a kisvállalkozások
közötti tudástranszfer előmozdítására.
Az Innocsekk Plusz program keretében nyújtható támogatásokra leköthető forrás a
pályázat meghirdetését követő hároméves időszakra évente négymilliárd forint. A
támogatásban projektek várható száma: 600 db.
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 a következő módokon:
- új munkahelyek létrehozása kis- és középvállalatoknál, költségvetési vagy non-profit
kutatóhelyeken.
- olyan magasan képzett szakemberek (kutatók, fejlesztőmérnökök) alkalmazása,
akiknek ipari nagy- vagy középvállalatnál fennálló munkaviszonya a gazdasági válság
miatt megszűnt.
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/kf-munkaero09/munkaeromegorzese
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
GOP-2008-1.2.1 Akkreditált innovációs klaszterek támogatása
A magyar innovációs rendszerben a korlátozott hálózatosodás előmozdítása
érdekében fontos a bizonyítottan innovatív és megfelelő piaci potenciállal bíró
együttműködések (vagyis a pólus innovációs klaszterek) komplex támogatása.
Ösztönzendő a közös innovációs (termék- és technológia-fejlesztési) projektek
generálása és az eredmények exportpiacra való vitele. A konstrukció célja ezért a
pólus program keretében együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter
érdekét is szolgáló innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacravitel) segítése;
a műszaki fejlesztési háttér biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt
projekttársaságok támogatása révén.
http://www.nfu.hu/doc/4
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Publikációk
Kutatási együttműködési projektek KKV-k és egyetemek között
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/fp6_success_stories.pdf

JRC tanulmány a nanogyógyszerekről: A fejlődés motorja és a várható hatások
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1223974203_nanomedecine_development_imp
act_2008.pdf

Európai tevékenységek a nanotechnológia jogi, etikai, szociális és irányítási
aspektusából
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/elsa_governance_nano.pdf
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Aktuális rendezvények, események listája
Rendezvények, események
Dátum

2009.05.05-06

2009.05.11-13
2009.05.11-15

Téma

Helyszín

Micro- és nanotechnológiai, FP7-es
pályázatíró workshop
Miskolc, Magyarország
CECAM/Psi-k Workshop on
Computational Studies of Defects in
Nanoscale Carbon Materials
Lausanne, Svájc
Frankfurt am Main,
Németország
ACHEMA 2009

Bővebb információ
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/events/magyarorszag/2009050507_hu.htm

http://nanotube.msu.edu/dnc09/
http://www.achema.de/en/ACHEMA.html

Cranfield, Egyesült
Királyság

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

2009.05.14-15

DNA-based nanotechnology:
Construction, mechanics, and
electronics
Dispersion and Stabilisation of
Nanoparticles in Liquids - 1 day
course
g
y
Summit: Focus on Ground-breaking
Innovations in Biologic, Targeted
and Nanotech Drug Delivery

San Francisco, USA

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

2009.05.19-21

Metrology 2009

Moszkva, Oroszország http://metrol.expoprom.ru/en/

2009.05.25-27

Quantum Fluid Clusters International Focus Workshop

Drezda, Németország http://www.mpipks-dresden.mpg.de/~qfc09/

2009.05.11-15

2009.05.13

7th International VDI Conference
Nanofair 2009
3rd International Symposium on
2009.05.31-06.02 Nanotechnology in Construction
2009.05.26-27

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

Drezda, Németország http://www.vdi-wissensforum.de/index.php?id=769
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
Economy
Prága, Csehország

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/

2009.06.01-05

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

http://www.euronanoforum2009.eu./

2009.06.08-12

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

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/

