MANO hírlevél
2009. szeptember

Nano hírek

Hazai hírek:
Elindult a manoklaszter.hu
2009. szeptember 3-án elindult a Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai
(MANO) Klaszter hivatalos honlapja. Bővebb információért látogasson el a
weboldalra:
http://www.manoklaszter.hu

A világ legparányibb nyomtatott műalkotása
A méter egymilliomod része az átmérője annak a Napot ábrázoló rajznak, amelyet az IBM
amerikai számítástechnikai óriásvállalat nanotechnológiai módszerrel nyomtatott szilikonra.
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=13831

Áldozatokat szedett a kínai nanotechnológia
A nanotechnológia első halálos áldozatait egy kínai gyárban érte utol a végzet, írta a Reuters
hírügynökség. Két gyári dolgozó halálról szerdán számoltak be a kínai lapok, további öt nőt
súlyos panaszokkal szállítottak kórházba.
http://hvg.hu/Tudomany/20090824_kinai_nanotechnologia_aldozat.aspx

A méhek mérge képes elpusztítani a daganatos sejteket
A Washington Egyetem kutatói a méhek mérgében lévő toxinok segítségével sikeresen
pusztítottak el daganatos sejteket. A tudósok a méhek mérgének fő alkotóelemét
nanotechnológia segítségével apró gömbökhöz erősítették, amelyeket nanoméheknek
neveztek el.
http://www.ideal.hu/hirek/102487-a-mehek-merge-kepes-elpusztitani-a-daganatossejteket.html

Nemzetközi hírek:
Leltár a nanotechnológia-alapú fogyasztási termékekről
A PEN (Project on Emerging Nanotechnologies) honlapján készítettek egy leltárt
azokról a termékekről, melyek 25 év alap- és alkalmazott nanotechnológiai kutatás
után már a mindennapokban használatosak és kereskedelmi forgalomban vannak.
http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/

Lefényképezték a kémiai kötéseket egy molekulában
Pásztázó alagútmikroszkóp használatával sikerült minden eddiginél pontosabb képet
kapni egy molekula szerkezetéről, atomjainak elhelyezkedéséről. A megoldás kulcsa a
mikroszkóp tűhegyének kiegészítése egy molekulával, ebben az esetben szénmonoxiddal, ami precízebb megfigyelést tett lehetővé.
http://www.origo.hu/tudomany/20090901-lefenykepeztek-a-kemiai-koteseket-egymolekulaban.html

Nanotechnológia és a környezet: különbség az igény és a realitás között
Az IPEN (International POPs Elimination Network’s Nanotechnology Working Group)
szkeptikus tanulmányt jelentetett meg a nanotechnológia környezetvédelemben
várható hatásairól.
http://www.eeb.org/documents/090713-OECD-environmental-Brief.pdf
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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:
Pulzust mérnek az ékszerek, streamingben jönnek a zeneszámok
Az egészségügyben valamint a szórakoztatásban hasznosítható két új fejlesztést
mutatott be a Mobilitás és Multimédia Klaszter (MMKlaszter), mely az utóbbi másfél
éve jött létre.
http://vg.hu/index.php?apps=cikk_start&cikk=286329&fr=hk
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Autóipari klaszterek együttműködését segítő uniós program indul
Három év alatt kilenc ország autóipai klasztereinek együttműködését hivatott segíteni
egy most induló európai uniós program, amely elsősorban a kutatás és fejlesztés
összehangolásával próbálja meg erősíteni az ágazaton belül Délkelet-Európa és az EU
régióinak versenyképességét.
http://www.hirado.hu/Hirek/2009/09/02/21/Autoipari_klaszterek_egyuttmukodeset_s
egito_unios_program_indul.aspx

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

KAPACITÁSOK
FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1 - INFRA-2010-1.1.31: Research
Infrastructures for processing, analysis and characterisation (physicochemical properties, health and environmental impact) of engineered
nanomaterials, nanoparticles and nanostructures
Beadási határidő: 2009. december 3.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=262#infopack
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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

Nyitott COST felhívás
Beadási határidő: 2009. szeptember 25.
http://www.cost.esf.org/participate/open_call
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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
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ÉMOP-1.1.1 / A és C - Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet
fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása
Jelen pályázati felhívás célja, hogy a regionális operatív programok
gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Északmagyarországi, Közép-dunántúli, Közép-magyarországi, Nyugat-dunántúli régiók
versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó
befektetési környezet kialakítását segítse elő, melynek fontos elemei a befektetési
környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott
értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása.
http://www.nfu.hu/doc/6

ÉMOP-2009-1.1.1/G Komplex programmal segítendő leghátrányosabb
helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztése
Jelen pályázati kiírásra önkormányzati pályázó (azaz Helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások) az
A3 pontban meghatározott „Önkormányzati projektek” keret terhére kizárólag a
komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségnek a 2007- 2013
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm.
rendelet 2. §-a (1) bekezdésének u) pontja szerinti kistérségi programjában
meghatározott projektjavaslatát nyújthatja be, amit a zsűri előzetesen jóváhagyott,
az abban rögzített összeget nem meghaladó támogatási igénnyel.
http://www.nfu.hu/content/1385
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Társadalmi Megújulás Operatív Program

TÁMOP-2.3.3.A-09/1 Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva
a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai számára
A program célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és
versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci
helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka
hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkahelyek megőrzése, a
munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének
csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a
munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás
megelőzése. Ezáltal a válság okozta szükséghelyzetben, a munkaidő egy részében a
munkavállaló számára lehetőség nyílik arra, hogy korszerű szakmai ismereteket
szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását. Az uniós és a hazai jogszabályok
adta keretek között arra törekedtünk, hogy a pályázati feltételek minél
rugalmasabban igazodjanak a vállalkozások igényeihez és lehetőségeihez.
http://www.nfu.hu/doc/1637

TÁMOP-2.3.3.B-09/3 Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek
támogatása a konvergencia régiókban
A program célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és
versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci
helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka
hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkahelyek megőrzése, a
munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének
csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a
munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás
megelőzése. Ezáltal a válság okozta szükséghelyzetben, a munkaidő egy részében a
munkavállaló számára lehetőség nyílik arra, hogy korszerű szakmai ismereteket
szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását.
http://www.nfu.hu/unios_palyazat_a_nagyvallalkozasok_okj_s_es_akkreditalt_kepzes
einek_tamogatasara
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TÁMOP-2.3.3.B-09/7 Nagyvállalkozások belső és akkreditált képzéseinek
támogatása
A recesszió negatív foglalkoztatási hatásai a 2008. november-decemberi munkaerőpiaci adatokban már egyértelműen megmutatkoztak. A termékek és szolgáltatások
iránti kereslet visszaesése következtében első körben a végső felhasználásra szánt
termékek – jellemzően nagy foglalkoztatott létszámmal működő – gyártói bocsátották
el, vagy tervezik elbocsátani alkalmazottaikat, amelyeket fokozatosan követnek a
piacot vesztett kisebb, főként beszállítói tevékenységet folytató vállalkozások. A
program célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és
versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci
helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka
hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkahelyek megőrzése, a
munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének
csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a
munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás
megelőzése.
http://www.nfu.hu/doc/5

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatai
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

Nemzeti Technológiai Program-Stratégiai kutatások támogatása
A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlődés
fenntarthatóságát kívánja elősegíteni korszerű technológiák területén végzett
középtávú, hasznosítás orientált stratégiai kutatás-fejlesztési tevékenységek
támogatásával. A támogatás célja az innováció ösztönzése a Kormány Tudomány-,
Technológia- és Innováció-politikai (TTI) stratégiájában szereplő magyar K+F
stratégiai
szempontok
figyelembevételével.
Végső beadási határidő: 2009. szeptember 28.
http://www.nkth.gov.hu/tech09/strategiai-kutatasok-tamogatasa

Publikációk
Nanotimes – 2009. 08. 05-i szám
http://www.nano-times.com/files/nanotimes_09_15.pdf

GENNESYS WHITE PAPER
http://www.mf.mpg.de/mpg/websiteMetallforschung/english/veroeffentlichungen/GE
NNESYS/index.html

Közeledés a biztonságos nanotechnológiához – a nanoanyagokkal kapcsolatos
biztonsági és egészségügyi aggályok kezelése
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-125/pdfs/2009-125.pdf
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Aktuális rendezvények, események listája
Rendezvények, események
Dátum

Téma

Helyszín

Bővebb információ

2009.09.04-07

CFN Summer School on NanoElectronics

Bad Herrenalb,
Németország

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

2009.09.06-08

2nd INCF Congress of
Neuroinformatics

Pilsen, Csehország

http://www.neuroinformatics2009.org/

2009.09.06-09

11th China International
Optoelectronic Exposition (CIOE)

Shenzhen, Kína

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

2009.09.06-09

4th International Conference on the
Environmental Effects of
Nanoparticles and Nanomaterials
Bécs, Ausztria

http://nano2009.univie.ac.at/

2009.09.06-10

Euroanalysis 2009

Innsbruck, Ausztria

http://www.euroanalysis2009.at/

2009.09.07-11

10th Trends in Nanotechnology TNT2009

Barcelona,
Spanyolország

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

2009.09.07-25

Tunneling and Scattering in
Complex Systems - From Single to
Many Particle Physics

Drezda, Németország http://www.mpipks-dresden.mpg.de/~tsics09/

2009.09.08-11

2009.09.08-13

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

2009.09.13-17

Nanotechnology, Food and Food
Packaging
Transatlantic Regulatory
Cooperation: Securing the Promise
of Nanotechnologies
Nanoscience and Nanotechnology
for Biological/Biomedical/Chemical
Sensing II.

2009.09.20-23

Biomaterials-Africa 2009
Conference

2009.09.09

2009.09.10-11

Bad Herrenalb,
Németország

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

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

online

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

London, Egyesült
Királyság

http://www2.lse.ac.uk/internationalRelations/centresandunits/regulatingnanotechnologies/events.aspx

Kanári-szigetek,
Spanyolország

http://www.engconfintl.org/9au.html

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/

2009.10.06-08

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/

2009.10.22-25

BIT's 7th Annual Congress of
International Drug Discovery
Science and Technology (IDDST)

Sanghai, Kína

http://www.iddst.com/

2009.10.25-27

CIASEM 2009 - 10th Inter-American
Congress of Electron Microscopy
2009
Rosario City, Argentína http://www.ciasem2009.com.ar/

2009.10.28-29

Teddington, Egyesült
Microparts Interest Group Workshop Királyság

http://www.npl.co.uk/events/microparts-interest-group-workshop

2009.11.11

NANOKAP 2009 - Utilizing
Nanotechnology for Detection of
Toxins & Pathogens

http://www.knowledgefoundation.com/

2009.11.18-19

Nano Petroleum, Gas and PetroChemical Industries Conference:
"Providing Nano-Powered Solutions" Kairó, Egyiptom

http://www.npg.sabrycorp.com/

2009.11.19

Product Liability and
Nanotechnology

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

2009.12.05-06

NanoBusiness Summit: "Big Capital
Meets Small Tech"
Kairó, Egyiptom

Albuquerque, USA

online

http://www.nanobus.sabrycorp.com/

2009.12.07

BATTERY & FUEL CELL HYBRID
SYSTEMS - Utilizing Hybrid
Technology to Deliver Successful
Commercial Applications

Orlando, USA

http://www.knowledgefoundation.com/

2009.12.09.11

International Conference on
Advanced Nanomaterials and
Nanotechnology

Guwahati, India

http://www.iitg.ernet.in/icann2009/

