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INNOVÁCIÓ A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGBAN 
Az Európai Bizottság Közleménye* (Részlet) 

Főbb ajánlások a tagországok számára 
1. Az országos és területi innovációpolitika megfogalmazása során vegyék 

figyelembe a többi tagországban kialakított legjobb gyakorlatot, és al-
kalmazzák azokat a helyi viszonyokra. 

2. Gondoskodjanak arról, hogy az országos és területi szintek, valamint az 
innovációval foglalkozó különböző hivatalok között egyeztető mecha-
nizmus működjön az innovációpolitika egyöntetű megközelítése érde-
kében. 

3. Rendszeres feladatmeghatározás, a tevékenység  figyelemmel kísé-
rése, kiértékelése és elemzése az innováció elősegítését szolgáló orszá-
gos és regionális programok, valamint azok megvalósítására hivatott 
szervek számára. 

4. Szabályok kidolgozása a közpénzekből támogatott kutatások ered-
ményeinek terjesztésére, az eredmények hasznosításának és átadásának 
elősegítésére, valamint a nagy állami kutatóintézetek ösztönzése, hogy 
a benchmarking segítségével kiértékeljék tevékenységüket a technoló-
giatranszfer és a vállalatokkal fenntartott kapcsolataik terén. 

5. Erőfeszítések az állam segélypolitikájával összhangban levő, a vállal-
kozások alapításának és fejlődésének kedvező jogi, költségvetési és 
pénzügyi környezet létrehozására. 

6. Regionális szinten a megfelelő támogató szolgáltatások és szervezetek, 
mint pl. inkubátorházak, stb. létesítésének előmozdítása; a regionális 
kezdeményezések és a regionális szinten működők tevékenységének 
ösztönzése és összehangolása regionális szintű integrált innovációs prog-
ramok tervezése és végrehajtása érdekében. 

7. A felsőoktatási intézményekben és üzletemberképző tanfolyamokon vál-
lalkozás-tudománnyal és innováció-menedzsmenttel foglalkozó okta-
tási és képzési formák felállítása; az egyetemek ösztönzése, hogy a 
hagyományos oktatási és kutatási tevékenység mellett megkülönbözte-
tett figyelmet fordítsanak az ismeretek és technológiák terjesztésének 
előmozdítására. 

8. Költségvetési ösztönző eszközök segítségével, összhangban az Alapító 
Szerződés 87. és 88. cikkelyével a kutatásba történő befektetések és a 
kutatók vállalatoknál való alkalmazásának támogatása, kedvezmé-
nyek biztosítása az élethosszig tartó tanulási programok bevezetéséhez 
az új technológiák általános asszimilációjának megkönnyítése, illetve a 
szakértelem-hiány enyhítése érdekében. 

9. Tudósok, vállalatvezetők, érdekképviseletek és hatóságok széles körű be-
vonásával átfogó vitafórum kezdeményezése az innováció témájában. 

10. Dinamikus beszerzési politika bevezetése a közigazgatásba, és ennek 
révén társadalmi igények felkeltése az innováció iránt. 

 
 

* COM (2000) 567 
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EU HÍREK 
 

 

NKFP* HÍREK 

 
JAVASLAT A 6. KERETPROGRAM 

PRIORITÁSAIRA 
A 6. KP (2002–2006) költségvetése 17,5 milliárd euró, 
17%-kal nagyobb az 5. KP költségvetésénél. 
A kutatási főbiztos javaslatában a 6. KP prioritásai a 
következők: 
• az információs társadalom technológiái – kulcs-

fontosságú információs technológiák kifejlesztésére 
az európai ipar megerősítésére és a tudásalapú gaz-
daság előnyeinek hasznosítása céljából; 

• fenntartható fejlődés – a szükséges tudományos és 
technológiai kapacitás kifejlesztése a fenntartható 
fejlődés megvalósításához és a globális változások 
megértéséhez és ellenőrzéséhez szükséges nemzet-
közi erőfeszítésekben való részvételhez; 

• genomok és biotechnológia az egészségügy részére, 
különösen a járványok elküzdésére és az európai 
biotechnológiai ipar fejlesztése érdekében; 

• nanotechnológiák, intelligens anyagok és gyártási 
módszerek – e csúcstechnológiáknak az európai 
iparban történő hasznosítása céljából; 

• aeronautika és világűr – a vezető európai szerep 
megtartása, a biztonság és a környezetvédelem erő-
sítése érdekében; 

• élelmiszer-biztonság és egészségügyi kockázatok 
– a biztonságos és egészséges élelmiszerek előállítá-
sához és a gyártási kockázatok ellenőrzéséhez szük-
séges tudományos bázis megteremtésére; 

• polgárság és kormányzás az európai társadalomban 
– törekedve kutatási kapacitás mobilizálására a gazda-
sági, a politikai a társadalmi és a humán tudományok-
ban, aminek következtében Európa-szerte növekszik a 
tudásalapú társadalommal kapcsolatos megértés. 

CORDIS focus. No8. 2001. márc. 12. RCN 16310 
 

 
ÚJ HORIZONTOK AZ IPARBAN ÉS AZ  

OKTATÁSBAN 
Nemzetközi Konferencia 

2001. szeptember 13-14., Milos, Görögország 
A témákból: új profilok az iparban; új oktatási 
módszerek; innováció és vállalkozás; állami sze-
repvállalás; információs rendszerek. 
CORDIS-RCN 16095 
(Az RCN a CORDIS  NEWS adatbázisban lévő 
rekord ellenőrző számát jelenti.) 
http://www.cordis.lu/news-service 

 
 

MENETREND AZ I. FÉLÉVRE 
A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Progra-
mok, NKFP második fordulójának beküldési 
határideje március 5-én járt le. 
Az NKFP Programirányító Testületének (IT) 
elnöke, dr. Pálinkás József az alábbi lebonyo-
lítási ütemezést javasolta a testület részére. 
1.  március 12-én dr. Pálinkás József tájékozta-

tást ad az első forduló pályázatainak bírálási 
módszereiről, az abból levont következte-
tésekről; 

2.  március 14-én az NKFP Pályázati Iroda 
elkészíti a beérkezett pályázatok összesítő 
jegyzékét; 

3.  március 19-én a programtanácsok ülést tar-
tanak, kijelölik a referenseket és a bírálókat; 

4.  április 6-8. között a programtanácsok érté-
kelik a pályázatokat; 

5.  április 21-én a projektvezetők nyilvánosan 
ismertetik az A és B minősítésű pályáza-
tokat; 

6.  május 2-án a Programirányító Testület dön-
téshozó ülésén javaslatot tesz az oktatási 
miniszternek a támogatandó pályázatokról. 

 
 

A BÍRÁLATI RENDSZER 

A március 12-i tájékoztatón dr. Pálinkás Jó-
zsef politikai államtitkár részletes tájékoztatást 
adott a bírálati rendszerről, és értékelte a pá-
lyázatokat, valamint a bírálók munkáját. Az 
előadás keretében elemzésekkel, táblázatokkal 
kiegészítve bizonyította, hogy ehhez hasonló 
magas színvonalú értékelő rendszer, és a bírá-
lókat is értékelő összefoglaló még nem való-
sult meg. Az áttekinthető, de szubjektív nyilat-
kozatokat is tükröző, magas színvonalú bírá-
lati rendszer biztosítja, hogy a pályázat nyer-
tesei csak kiváló, és gazdasági szempontból is 
kimagasló pályázatok lehetnek. 

 
*NKFP – Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 

http://www.cordis.lu/news-service
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EU HÍREK 
 §§§§    INFORMÁCIÓK 

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL 
 

 
 

EURÓPAI OKTATÁSI TÉRSÉG 
Az Európai Kutatási Térség (European Research 
Area) program beindításának tapasztalatai alap-
ján az Európai Parlamentben kezdeményezték az 
Európai Oktatási Térség (European Education 
Area) létrehozását alapvetően felsőoktatási szin-
ten. 
CORDIS RCN 16171, OJ No C22 of 24.01.2001. p. 10 

 
 

AZ EU KUTATÁSI ÉS 
TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI 

TEVÉKENYSÉGE – 2000 
Az EU Bizottság teljes jelentésének szövege 
online is hozzáférhető a következő címen: 
http://europa.eu.int/comm/research 
/report2000.htm/ 
 
 

NEMZETKÖZI PROJEKT 
MENEDZSMENT 

Fenti címen tanfolyamot tartanak kutatási mene-
dzserek és adminisztrátorok számára a következő 
időpontokban (Karlsruhe): 2001. április 26–27., 
2001. november 22–23., 2002. január 24–25. 
Mielőbbi jelentkezés célszerű.  
Információ: http://www.cineca.it/earma 
CORDIS RCN 16268 

 
 

RTD-2002 
A CORDIS a fenti jelzéssel új szolgáltatást veze-
tett be, amely az Európai Kutatási Térség (ERA) 
és a 6. Keretprogram (2002–2006) előkészítésé-
vel kapcsolatos EU és nemzeti dokumentumokat 
teszi hozzáférhetővé a következő web címen: 
http://www.cordis.lu/rtd2002 
RCN 16162 

 
 
 
 

Rovatvezető: Dr. Dúzs János, dr. Gerzsó Géza  
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702, E-mail: 

gerzso@omk.omikk.hu 

 
 

Az alábbiakban közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos 
Lapjában (Official Journal – OJ) közzétett dokumentum 
címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai 
megtalálhatók az OMIKK CIKK adatbázis rekordjai között. 
Az alább felsorolt dokumentumok angol nyelven teljes terje-
delemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-
ban. A zárójelben a Hivatalos Lap száma és az adott doku-
mentum terjedelme került feltüntetésre. 
 
 
Az EU és a Magyar Köztársaság közötti Társulási 
Tanács 1/2001. sz. határozata a Magyar Köztársa-
ságnak a környezetvédelem pénzügyi eszközei 
(LIFE) programban történő részvétele módozatainak 
és feltételeinek elfogadásáról 
(OJ 2001. L 49, 3 oldal) 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2001/1 (EK). 
sz., 2001. jan. 22-i irányelve a gépjárművek lég-
szennyező anyag kibocsátása elleni intézkedésekről 
szóló 70/220 (EGK). sz. irányelvének módosí-
tásáról 
(OJ 2001. L 35, 2 oldal) 
 
A Bizottság 2001. jan. 16-i határozata a hulladékok 
jegyzékének (2000/532 (EK). sz. irányelv) módosí-
tásáról 
(OJ 2001. L 47, 31 oldal) 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2001. febr. 12-i 
irányelve a színező- és édesítőszerektől különböző 
élelmiszer adalékanyagokról szóló 95/2 (EK). sz. 
irányelv módosításáról 
(OJ 2001. L 55, 3 oldal) 
 
A Bizottság 2001. febr. 12-i határozata a környe-
zetvédelmi megfelelőséget tanúsító ökocímke oda-
ítélésének ökológiai kritériumait megállapító 
98/488 (EK). sz. határozat módosításáról 
(OJ 2001. L 57, 1 oldal) 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2001/166 (EK). 
sz., 2001. febr. 12-i ajánlása az iskolai oktatás mi-
nőségi értékelése területén megvalósítandó európai 
együttműködésről 
(OJ 2001. L 60, 3 oldal) 
 
 
 

Rovatvezető: Dr. Gerzsó Géza Tel: 429 0624, 
Fax: 338 2702, E-mail: gerzso@omk.omikk.hu 

 

http://europa.eu.int/comm/research /report2000.htm/
http://europa.eu.int/comm/research /report2000.htm/
http://www.cineca.it/earma
http://www.cordis.lu/rtd2002
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ÉLETMINŐSÉG ÉS 
GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐ-

VILÁG ERŐFORRÁSAIVAL 
  

FELHASZNÁLÓBARÁT 
INFORMÁCIÓS 
TÁRSADALOM 

 

Partners for Life 
Partnerkereső hálózat 

„Partners for Life” címmel új projekt indult az Európai 
Bizottság támogatásával. A projekt célja az, hogy célzott 
információkat nyújtson az élettudományok területén ér-
dekelt kis- és középvállakozások (KKV-k) számára a 
technológiai és piaci irányzatokról, továbbá elősegítse 
részvételüket az EU által támogatott kutatási projek-
tekben, különösen a biomedicina, a biotechnológia és az 
agráripar területén. A „Partners for Life” 18 szerződő or-
szág – közöttük Magyarország – szakértői szervezetének 
hálózata, amelyet az Osztrák Nemzetközi Kutatási és 
Technológiai Hivatal – Austrian Bureau for Inter-
national Research and Technology (BIT) koordinál. A 
projektnek az is célja, hogy erősítse az együttműködést a 
KKV-k és a kutatóintézmények között az európai ver-
senyképesség növelése céljából. A szolgáltatás a KKV-k 
számára ingyenes. 

A hálózatba annak honlapján keresztül lehet beje-
lentkezni, ahol részletes információk találhatók. A 
honlap címe: 
http://www.bit.ac.at/partners_for_life.htm  
 
További információk a koordinátortól…: 

Dr. Sabine Herlitschka BIT, Bécs 
Tel: +43 1 5811616 103, Fax: +43 1 5811616 16  
E-mail: herlitschka@bit.ac.at  

….és a magyar partnertől: 
Dr. Szendrák Erika TéT Alapítvány 
1027 Budapest, Bem József u. 2. II/2  
Tel: (1) 214 7714, Fax: (1) 214 7712 
E-mail: tetalap@mail.elender.hu  

 
Tanulmányok az EU által támogatott 

kutatásokról a biotechnológia területén 
Tanulmány a géntechnológia élelmiszertermelésben al-
kalmazott eredményeinek közzétételéről: Communicat-
ing Genetic Engineering in the Agro-food Sector to 
the Public (EUR 18358 EN) 

Az akadémiai szféra és az ipar kapcsolatával foglalkozó 
tanulmány:    Academic/industry    interface:   Optinet  
Optimizing European Networks in Biotechnology 
(EUR 19068 EN) 

A kiadványok az EU-MIK/IRC Hungary Irodájában tanul-
mányozhatók előzetesen egyeztetett időpontokban.  
Kapcsolatfelvétel: Czeglédi Gyuláné, Tel.: 429 0624;  
Fax: 338 2702, E-mail: czegledi@omk.omikk.hu  

Rovatvezető: Dr. Buzás Ilona, Tel: 429 0624,  
Fax: 338 2702, E-mail: buzas@omk.omikk.hu 

Az európai digitális tartalom fejlesztése 
eContent 

Hírlevelünk 2000. július-augusztusi (VI. évfolyam 
7-8.) számának mellékleteként jelent meg az Euró-
pa Tanács határozat-tervezete indoklásának magyar 
fordítása. Azóta ebben a témakörben két jelentős 
dokumentum jelent meg az Európai Közösségek hi-
vatalos lapjában (OJ). 
Az Európa Tanács 2000. december 22-én határo-
zatot hozott egy többéves közösségi program elfo-
gadásáról, a világhálón megjelenő európai digitális 
tartalom fejlesztésének és használatának ösztön-
zése, és az információs társadalom nyelvi sokfélesé-
gének elősegítése érdekében. A program támoga-
tására 23 millió eurót hagytak jóvá. A határozat az 
OJ 2001. január 18-i L 14. számának 32-40. oldalán 
olvasható. 
Az Európai Bizottságnak a fenti közösségi prog-
ramhoz kapcsolódó 2001/C85/07 számú pályázati 
felhívás az OJ 2001. március 13-i C 85. számának 
10-11. oldalán olvasható. A pályázatok többsé-
gének beérkezési határideje 2001. június 15-e. A 
programhoz kapcsolódó egyes tevékenységekre 
folyamatosan is nyújthatók be pályázatok 2002. 
december 16-ig. 
 

Új európai uniós program az európai 
értékek terjesztésére az interneten 

A Távközlési Tanács 2000. december 22-i ülésén 
100 millió eurós költségvetéssel jóváhagyta a 2001-
2004. közötti időszakra az „eContent” elnevezésű 
közösségi programot. A program célja, hogy támo-
gassa az európai tartalom és az európai értékek ki-
dolgozását, digitalizálását, továbbá terjesztését a vi-
lághálón. A program támogatja a nyelvi sokszínű-
ség megőrzését az információs társadalomban. Az 
Európai Bizottság eredeti javaslata 150 millió euró 
költségvetést tartalmazott 5 éves időszakra. A Ta-
nácsban Ausztria, az Egyesült Királyság, Hollandia 
és az NSZK a költségvetés csökkentése mellett sza-
vazott. Európában jelenleg 4 millió szakember dol-
gozik a digitális tartalmat előállító ágazatokban. 

Forrás: OM Nemzetközi K+F Hírlevél 

 

 
Rovatvezető: Dr. Tichy-Rács Ádám, Tel: 429 0624, 

Fax: 338 2702, E-mail: tichy@omk.omikk.hu 

http://www.bit.ac.at/partners_for_life.htm
mailto:herlitschka@bit.ac.at
mailto:tetalap@mail.elender.hu
mailto:czegledi@omk.omikk.hu
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VERSENYKÉPES ÉS 
FENNTARTHATÓ 

NÖVEKEDÉS  
 

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS 
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS  

IMS Pályázati felhívás 
Az Európai Bizottság 2001. január 27-én tette közzé a 
„Felhasználóbarát információs társadalom” és a 
„Versenyképes és fenntartható növekedés” 2001. évi 
munkaprogramjához kapcsolódó pályázati felhívásait.  
Intelligens Gyártórendszerek (IMS-2001) felhívás fo-
lyamatos benyújtású pályázatokra 
Közzététel: 2001. január 27. Zárás: 2001. szeptember 19. 
Tervezett értékelési időpontok: 2001. április 19. és 
2001. szeptember 19. 
Pályázható témakörök 2001. évi munkaprogram sze-
rint, illetve a Felhasználóbarát információs társada-
lom specifikus programban a következő akciókban: 
II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.4, II.1.5, II.2.1, II.2.2, II.3.1, 
II.4.1, II.4.2 
Tervezett költségvetés: 35-35 millió euró mindkét 
specifikus program költségvetéséből. 
A pályázati kiírás részletes szövege letölthető a kö-
vetkező címről: 
http://www.cordis.lu/ims/src/200101.htm 
 

Új internetes szolgáltatás a nanotechnológia 
témakörében 

A nanotechnológia egyre növekvő jelentőségét felis-
merve az Európai Bizottság új internetes szolgáltatást 
indított, ahol könnyen hozzáférhetők a nanotechnoló-
giával kapcsolatos kutatások közösségi finanszírozá-
sára és az Európai Kutatási Térség keretében indított 
akciókra vonatkozó információk. 
A szolgáltatás web-címe: 
http://www.cordis.lu/nanotechnology/ 

 
Kiegészítő információk a program 

keretében benyújtandó pályázatokhoz 
Az Európai Bizottság kutatási információs szolgálata 
(CORDIS) a pályázókat segítő információkat tett 
közzé honlapján a következő témakörökben: 
1. kulcsakció (Innovatív termékek, eljárások és szer-
vezeti formák).  
Célzott kutatási tevékenységek: 
1.5 „Jövőbeni termékek-szolgáltatások”  
1.7 „Kiterjesztett vállalat” 

A dokumentumok mind PDF, mind pedig MSWord for-
mátumban letölthetők a következő címről: 
http://www.cordis.lu/growth/calls/200004.htm#reference 

Rovatvezető: Gombos László, Tel: 429 0624,  
Fax: 338 2702, E-mail: gombos@omk.omikk.hu 

Pályázati előrejelzés 
Az „Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőfor-
rásaival”, valamint az „Energia, környezet és fenn-
tartható fejlődés” A része: „Környezet és fenntart-
ható fejlődés” programokban közös pályázati fel-
hívások várhatók két témakörben 2001. május-jú-
nius folyamán 
1. A biológiai sokféleségre vonatkozó informá-
ciók európai hálózatának létrehozására pályázat 
fog megjelenni, amelyet előre jelez az EU hivatalos 
lapjában, az Official Journal of the European 
Communities 2001. február 20-án megjelent 
2001/C53/08 számú közlemény. 
A hálózat (European network of biodiversity 
information, ENBI) célja az lesz, hogy a biológiai 
sokféleségre vonatkozó információk hozzáférését 
célzó nemzetközi kezdeményezéshez („Global 
biodiversity information facility”, GBIF; 
http://www.gbif.org) értékesebb hozzájárulást nyújt-
hassanak a nemzeti központok és más európai in-
tézmények. 
Az előrejelzés az interneten a  
http://www.cordis.lu/eesd/calls/a_200101.htm 
címen tanulmányozható. 
 
2. Az endokrin rendszereket károsító tényezők 
egészségügyi és környezetvédelmi jelentősége 
(Health and environmental implication of endocrine 
disrupters) címmel korlátozott számú interdisz-
ciplináris témában várható pályázati kiírás, melynek 
előrejelzése a  
http://www.cordis.lu/eesd/calls/a_200102.htm 
internet címen található. 
 
 

Új tanulmány a „holnap városáról” 
„Design for living – the European City of 
Tomorrow” címmel összefoglaló tanulmány jelent 
meg a http://www.cordis.lu/eesd/ka4/brochure.htm 
webhelyen. A tanulmány ismerteti a nagyközön-
séggel az EU által támogatott múlt és jelen kutatást 
„A holnap városa és a kulturális örökség” kulcsak-
ció területén. A tanulmány foglalkozik a városter-
vezés, a városgazdálkodás, a kulturális örökség, az 
épített környezet, valamint a városi közlekedés té-
máival. Ismerteti továbbá céljait és munkamódsze-
reit, segítendő a potenciális pályázóknak. 
 

Rovatvezető: Dr. Buzás Ilona, Tel: 429 0624,  
Fax: 338 2702, E-mail: buzas@omk.omikk.hu 

http://www.gbif.org/
http://www.cordis.lu/eesd/calls/a_200101.htm
http://www.cordis.lu/eesd/calls/a_200102.htm
http://www.cordis.lu/eesd/ka4/brochure.htm
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Összefoglaló az EU 5. KP „Energia, környezet és fenntartható fejlődés” tematikus 

program pályázati tapasztalatairól 
 

Szabó Ilona nemzeti koordinátor tájékoztatta Hírlevelünket a tematikus program keretében benyújtott 
pályázatok értékelésének eddigi tapasztalatairól, egyúttal az alábbi táblázatos összefoglalókat bo-
csátotta rendelkezésünkre. Az eredményeket tükröző adatok érdekesek és tanulságosak nemcsak a 
jelen keretprogramban, hanem a jövőbeni programokban való részvétel szempontjából is. Itt első-
sorban a pályázatok elutasításának okaira hívjuk fel a figyelmet, amelyek arra utalnak, hogy a 
pályázók (külföldiek és magyarok egyaránt) sok esetben nem kellő figyelemmel tanulmányozták a 
részletes és sokszor igen bonyolult pályázati útmutatókat. A magyar részvételt a 3. táblázat adatai 
tükrözik. A magyar részvétel a nemzetközi mezőnnyel hasonló eredményességet mutatott. 
  

1. táblázat: A PÁLYÁZATI SIKEREK ÉS KUDARCOK OKAI 
 

Támogatás Elutasítás 

 Jó cél, világos hipotézis 
 Kitűnő, egymást kiegészítő szakértelem 
 Kutatás és demonstráció egyben 
 A feladatok differenciálása - hatékony 

nemzetközi kooperáció 
 Az országok közötti különbségek 

figyelembevétele 

 Túl nagy terjedelem 
 Túl sok résztvevő egy országból 
 Az első teljesítés későn jelentkezik 
 Jó EU mérték, de nem jól koordinált 
 Az anonimitás megsértése 
 Egyéb párhuzamos támogatás 
 Szegényes leírás 
 Nincs európai hozzáadott érték 

 
2. táblázat: A „KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS” ALPROGRAM 

2. FELHÍVÁSÁRA FORMAI SZEMPONTBÓL HIBÁSAN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK  
 

Az elutasítás oka A formailag hibás pályázatok %-ában 
Nem teljes a pályázat (a B és C rész hiányzik) 11  (20) 
Nem érkezett időben 10  (20) 
Eltér a felhívás tárgykörétől 50  (60) 
A B rész nem anonim 24  (10) 
Egy tagállam vesz részt benne 5 
Eltérés a részvételi szabályoktól            <1 
A zárójelben a 11 db formailag hibás magyar pályázat százalékai. 
 
3. táblázat: AZ „ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS” TEMATIKUS 

PROGRAM MAGYAR PÁLYÁZATI EREDMÉNYEI 
1999-2000 

 
  Beadott 

pályázatok 
db 

Nyertesek 
db** 

Szerződés 
szám 

db 

Saját 
forrás 
Euro 

EU 
támogatás 

Euro 
Környezet 1. Felhívás 70 11 10 197860 1032048 

 2. Felhívás 104 6 * 369555* 882282* 
Energia 1. Felhívás 25 5 3 288820 394034 

 2. Felhívás 7 0 0 0 0 
 3. Felhívás 18 3 * 120521* 133328* 

Összesen  224 25**  976756 2441692 

* Szerződéskötés folyamatban 
** A nyertesek között 4 kisvállalkozás van. 
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A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ 
KUTATÁS NEMZETKÖZI 

SZEREPÉNEK 
MEGERŐSÍTÉSE   

AZ INNOVÁCIÓ 
ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS 
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 

RÉSZVÉTELÉNEK 
ÖSZTÖNZÉSE  

 
Pályázati felhívások 

2001. március 15-én az alábbi pályázati felhívások 
jelentek meg „A Közösségben folyó kutatás nemzet-
közi szerepének megerősítése” (Confirming the inter-
national role of Community research) c. horizontális 
programban. 
 
INCO A1 és INCO A2 - Konferencián való rész-
vétel támogatása, (Kísérő intézkedések) 

INCO A1 - Tagjelölt országokkal történő együtt-
működés 
Pályázati szám: ICFP599A1AM02 
Tervezett költségvetés: 0,5 millió euró az egész pe-
riódusra 
Beadási határidők: 2001. július 16, 2001. november 
16, 2002. március 15, 2002. július 16. 

INCO A2 - A nem-tagjelölt szovjet utódállamok és 
nem-tagjelölt közép- és kelet-európai országokkal 
történő együttműködés 
Pályázati szám: ICFP599A2AM02 
Tervezett költségvetés: 1,5 millió euró az egész peri-
ódusra 
Beadási határidők: 2001. július 16, 2001. november 
16, 2002. március 15, 2002. július 16. 

INCO A5 - Multilaterális kutatási koordináció - A 
szegénységgel kapcsolatos betegségek (Kísérő in-
tézkedések) 
Pályázati szám: ICFP501A5AM02 
Tervezett költségvetés: 0,8 millió euró  
Beadási határidő: 2001. szeptember 17. 

INCO C1 – Koordináció a tagállamokkal - A sze-
génységgel kapcsolatos betegségek (Kísérő intéz-
kedések) 
Pályázati szám: ICFP501C1AM01 
Tervezett költségvetés: 1,1 millió euró  
Beadási határidő: 2001. június 15. 

INCO DEV A4 – Kutatás a fejlődés szolgálatában 
(Közös költségviselésen alapuló akciók, Összehan-
golási akciók, Tematikus hálózatok) 
Pályázati szám: ICFP501A4PR03 
Tervezett költségvetés: 68,5 millió euró  
Beadási határidő: 2001. szeptember 17. 
A pályázati felhívások és a 2001. évi munkaprogram 
letölthetők az alábbi webcímről: 
http://www.cordis.lu/inco2/calls/calls.htm 

 
Rovatvezető: Szabó Eszter, Tel: 429 0624,  

Fax: 338 2702, E-mail: szeszter@omk.omikk.hu 

LIFT Workshop: Bevezetés az innováció 
finanszírozásának lehetőségeibe  

Brüsszel, 2001. március 8-9. és június 14-15. 
A kétnapos munkaértekezlet célja, hogy bemutassa a 
hallgatóságnak az innováció pénzügyi forrásait és szer-
vezeteit (a bankokat, a kockázati tőke társaságokat, a 
„business angel” rendszert). A júniusban megismételt 
értekezleten a részvétel díjtalan, de regisztráció szük-
séges a Bizottság LIFT ügyfélszolgálatánál. 
További információ: http://www.cordis.lu/lift  
 
A szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos 

ügyfélszolgálat 
Az Európai Bizottság kísérleti ügyfélszolgálatot in-
dított el a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos 
kérdésekről az Unió által finanszírozott kutatási 
projektek résztvevői számára. Az ügyfélszolgálat 
telefonon és E-mailen is elérhető, de 7000 oldal 
több nyelvű információt tartalmazó web-szolgálta-
tása is van, amely többek között ismerteti az Euró-
pai Szabadalmi Hivatal ingyen kereshető adatbá-
zisának használatát is.  
További információ: +352 47 11 11 1 
info@ipr-helpdesk.org,  
http://www.cordis.lu/ipr-helpdesk  

 
Információszolgáltatók közös irányítása 
Az Európai Bizottság közös irányítás alá vonja a vál-
lalkozásokat segítő információs szolgáltatásait. 
Az intézkedés célja, hogy a különböző szervezetek mun-
kája hatékonyabb, átláthatóbb és összehangoltabb legyen. 
A következő szervezetek érintettek a változásban: 
• Európai Információs Központok (EICs) hálózata, az 

Uniós programok tájékoztató szolgálata 
• Innováció Közvetítő Központok (IRCs), az innovatív 

technológiák európai terjesztését segítő hálózat 
• Az energia technológiák hálózata (Organisations for 

the Promotion  of Energy Technologies = OPET), az 
új és innovatív, megújuló energia technológiák ter-
jesztését segítő szervezet 

• Az európai üzleti információs központok (EBICs), az 
európai vállalkozások ázsiai piacra való behatolását 
segítő szervezet 

• A CO-OPECOS és az EUROCENTROS,  amely a 
latin-amerikai országokkal való együttműködést és az 
ottani beruházásokat támogatja 

Forrás: CORDIS focus, 2001. március 12. (RCN 16315) 

 
Rovatvezető: Gombos László, Tel: 429 0624,  

Fax: 338 2702, E-mail: gombos@omk.omikk.hu 

http://www.cordis.lu/lift
mailto:info@ipr-helpdesk.org
http://www.cordis.lu/ipr-helpdesk
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A HUMÁN KUTATÁSI 
POTENCIÁL ÉS A 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI 
TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE 

 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
KÖZÖS KUTATÓ 

KÖZPONTJA 
(Joint Research Centre, JRC) 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK! 

 
I. Speciális politikai kérdések stratégiai 

elemzése 
Pályázati témák: 
1. rész: Tematikus hálózatok 
a) a kutatási, technológiafejlesztési és innovációs 

(RTDI) rendszer szakmapolitikai fejlesztése; 
b) az RTDI forrásait gazdagító befektetések ösztön-

zésére irányuló politika kialakítása; 
c) tudomány és irányítás: más politikákra kifejtett 

hatás; 
d) a politika-koordinálás tökéletesítése az európai tu-

domány továbbfejlesztésében. 
Benyújtási határidő: 2001. június 1. 

2. rész: Kísérő intézkedések 
A pályázat egy vagy több tevékenységet foglalhat 
magába az alábbiak közül: 

– e program (speciális politikai kérdések stratégiai 
elemzése) megvalósítását elősegítő és jövőbeli 
tevékenységek előkészítését szolgáló tanulmányok 
elkészítése, beleértve a program lebonyolítása so-
rán felmerülő stratégiai kérdésekkel kapcsolatos 
tanulmányokat is; 

– információs, kommunikációs és terjesztési tevé-
kenységek, beleértve a tudás terjesztésének és az 
eredmények hasznosításának előmozdítására irá-
nyuló tudományos kiadványokat és tevékenysé-
geket is.  

A folyamatos benyújtási határidő mellett az első pá-
lyázatbontási határidő: 2001. július 1. 
(Az e határidő után beérkező pályázatokat rendszeres – a 
beérkezett pályázatok számától függő – időközönként érté-
kelik, amelyek hossza azonban nem haladhatja meg a hat 
hónapot.) 

 
II. Marie Curie ipari intézményi ösztöndíjak 

Ezekre az ösztöndíjakra bejegyzett vállalatok (bele-
értve a KKV-kat) pályázhatnak azzal a céllal, hogy 
fiatal kutatók továbbképzését biztosítsák ipari és ke-
reskedelmi környezetben. 

Benyújtási határidő: 2001. október 3. 
 

Rovatvezető: Dr. Gerzsó Géza, Tel: 429 0624,  
Fax: 338 2702, E-mail: gerzso@omk.omikk.hu 

 
KKK hírek 

 
2001. február 21-én az Európai Bizottság új EU 
kutatási keretprogram javaslatát nyújtotta be. Ennek 
lényege, hogy egy ún. Európai Kutatási Térség 
(ERA) jöjjön létre. Ennek költségeire a 2003-2006 
közötti négy évre 17,5 milliárd euro biztosítását 
javasolják, ami 17%-kal magasabb a jelenleg folyó 
5. Keretprogram (5.FP) költségeinél. A Közös Ku-
tató Központ kulcsszerepet játszik a majdani új ku-
tatási és innovációs keretprogramban, mind szak-
értelmét és tapasztalatait tekintve, mind az EU tu-
dományos és technológiai igényeinek felmérése, 
mind az ERA szerkezeti kialakítása területén. 

További információ: 
 andrea.dahmen@cec.eu.int 

 
* 

 
Az Európai Bizottság 2001. január 10-i jelentése 
szerint a KKK a Nyugat-Európa egyes országainak 
állattenyésztését sújtó száj- és körömfájás, ill. a 
kergemarhakór öt új tesztmódszerét értékeli. Eze-
ket a kutatásokat a KKK egyik kutatóintézetében, 
a Referenciaanyagok és Mérések Intézetében 
(IRMM) végzik. A tesztelő módszerek egyik célja, 
hogy megkülönböztethessék a kergemarhakórt és a 
kevésbé veszélyes, járványok útján nem terjedő 
más állatbetegségeket. Ezeket a teszteljárásokat la-
boratóriumok közötti összehasonlításoknak is alá-
vetik. 
 
Ezzel kapcsolatos az a hír is, hogy az Európai Bi-
zottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi főigaz-
gatósága konferenciát szervezett a kergemarhakór 
legismertebb európai szakemberei számára. Ennek 
célja együttműködésük elősegítése. A Bizottság több 
mint 50 millió eurót fordít a kergemarhakór kutatá-
sának támogatására 1996 óta. 
 
További információk: 
doris.florian@jrc.cec.eu.int, guelperi.vural@jrc.cec.be 

 
 
 
 

Rovatvezető: Roboz Péter, Tel: 338 4963,  
E-mail: gerzso@omk.omikk.hu 

 

mailto:andrea.dahmen@cec.eu.int
mailto:doris.florian@jrc.cec.eu.int
mailto:guelperi.vural@jrc.cec.be
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HAZAI HÍREK 
 

 
 

A pályázat célja, hogy elősegítse a hazai szakmai közösségek kapcsolódását az Európai Unió 5. Keretprogramja 
(EU 5. KP) alapján létrehozott és működtetett szakmai hálózatokhoz (ezek a hálózatok az adott K+F célkitűzés 
érdekében társuló gyártók, felhasználók, egyetemek és kutató központok együttműködésének támogatására 
alakulnak). 

Pályázatot az alábbi célok megvalósítására lehet benyújtani: Részvétel a Keretprogram tematikus 
hálózataiban, a pályázatban megfogalmazott és ez alapján végrehajtott projektterv alapján. Támogatás kérhető a 
következő tevékenységekhez: 

• Nemzetközi hálózati munkában való részvételhez 
• Tematikus hálózati tevékenység folytatása érdekében szükséges, a részletes pályázati kiírásban felsorolt 

tevékenységekhez, amelyek az EU Bizottság által vagy más közpénzből támogatásban nem részesülnek; 
• A hálózat magyar részének felállítását, összehangolt működését szolgáló akciókhoz;  
• EU hálózat információs rendszeréhez, információs szolgáltatásához kapcsolódás feltételeinek megte-

remtéséhez. 
A projekthez elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke: az Európai Unió Keretprogramjából 
elnyerhető és az egyéb támogatásokkal együtt legfeljebb a költségek 90%-áig terjedhet, de nem lehet több 
mint 10 millió Ft. 
A projekt megvalósításának időtartama: legfeljebb 3 év. 
Beadási határidő: folyamatos 

A díjmentes pályázati csomag, amely a részletes pályázati feltételeket és a szükséges űrlapokat is tartalmazza, 
átvehető az alábbi címen: 
 OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság 
 1052 Budapest, Szervita tér 8. 
A pályázati csomag letölthető az Internet http://www.om.hu Kutatás/Pályázatok 2001 címről 

 
 

 
EU-integráció-Innováció-Befektetés  

című országos konferencia és kiállítás 2001. május 30. 
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia (1051. Budapest, Roosevelt tér 9.) 
A konferencia védnökei: dr. Glatz Ferenc elnök, Magyar Tudományos Akadémia, Michael Lake nagykövet, EU 
Bizottság Magyarországi Delegációja, Turi-Kovács Béla miniszter, Környezetvédelmi Minisztérium. 

A konferencia résztvevői közepes és nagyvállalatok képviselői. 
 

 

 

OKTATÁSI  MINISZTÉRIUM 
 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA 
 

Az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és 
Demonstrációs Keretprogramjának Tematikus 

Hálózataiban való részvétel elősegítése 

http://www.om.hu/
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A rendezvény részletes programja: 

Megnyitó: dr. Glatz Ferenc elnök 
Köszöntő: Michael Lake nagykövet, Turi-Kovács Béla miniszter 
EU integráció című előadás – EU Bizottság Magyarországi Delegációja 
EU integráció és a Széchenyi terv című előadás – Gazdasági Minisztérium 
Integráció és környezetvédelmi innováció című előadás – Környezetvédelmi Minisztérium 
Helyi finanszírozási lehetőségek című előadás – dr. Szőke András elnök, OTSZ 
Agrár integráció című előadás – Csatári József országgyűlési képviselő 
Innováció az EU csatlakozásban című előadás – dr. Megyeri Péter elnök-vezérigazgató, Inter-Európa 
Bank Rt. 
Támogatások az EU csatlakozásban című előadás – Oktatási Minisztérium 
EU integráció és hazai privatizáció című előadás – Dunaferr képviselője 
Közben sajtótájékoztató (elnökség: 3 fő védnök, Dunaferr, Borsodchem, Nádudvar vagy Bábolna 
képviselője, dr. Mészáros Milán levezető elnök, rajtuk kívül részt vesz még aki előadást tart a 
konferencián) 
A XXI. század marketingje című előadás – dr. Mészáros Milán elnök 
Befektetési lehetőségek című előadás dr. Pakucs János elnök, MISZ 
Pénz politika a fejlődés szolgálatában című előadás – dr. Járai Zsigmond elnök, MNB 
Multinacionalitás és EU integráció című előadás, Borsodchem képviselője 
Kihívások és fejlődési lehetőségek az agráriumban című előadás – Nádudvar vagy Bábolna 
képviselője 
Hernádi Zsolt elnök (MOL Olaj- és Gázipari Rt.) 
Alternatív pénz politika című előadás – Csát Magdolna 
Szakmai konzultáció 
További információ: Alpha Group Laboratories Inc.,  Tel: 403-5167, e-mail: alphagr@mail.c3.hu 

 
* 

 
 

Megjelenik!  
 

EU 5. KTF KERETPROGRAM 
A PROJEKT MENEDZSELÉSE 

A SZERZŐDÉSKÖTÉSTŐL A ZÁRÓJELENTÉSIG 

ÚTMUTATÓ 
 

(120 oldal) 
 
A kiadvány, amely egyben az EU-INFO HÍRLEVÉL 3. Különszáma, az OMIKK által koordinált EU 
MIK/IRC HUNGARY (az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központja) gondozásában készült, 

és részletesen ismerteti a projekt végrehajtása során szigorúan követendő szabályokat és kialakult 
módszereket, vagyis a sikeres projektmenedzsment forrásait 

 
 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A BETÉTLAPON 
 

mailto:alphagr@mail.c3.hu
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KÖZGAZDASÁGI, JOGI ÉS 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 

SZAKKÖNYVKIÁLLÍTÁS 

A kétnapos ingyenesen látogatható kiállításon 
az OMIKK által kínált havi megjelenésű mű-
szaki és gazdasági folyóiratok, az új kiadású 
könyvek és CD-ROM-ok, valamint a folyama-
tosan bővülő, az igényekhez igazodó informa-
tikai szolgáltatások nyerték el az érdeklődők 
megbecsülését. 
A kiállítást a Saldo Rt. szervezte a Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetemen 2001. március 21-22-én. 
 
 

VIII. BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
KÖNYVFESZTIVÁL 

2001. április 27-29. 

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a régió 
egyik legjelentősebb szakmai és kulturális fóru-
ma, az IPA által a világ első 20 könyvvására 
között jegyzett általános vására, amit az idén az 
"Olvasás Éve" jegyében rendeznek meg.  
A Könyvfesztivál kiállítói között az OMIKK 
rendszeres, hagyományos kiállítónak számít, és 
bízvást remélheti, hogy az elmúlt évek sikere-
inek folytatásaként a tavaszi szakmai könyv-
szemlén tovább öregbítheti az intézmény eddi-
gi kíváló hírnevét. 
A Budapesti Kongresszusi Központba kilá-
togató érdeklődő április 27. és 29. között ta-
lálkozhat az OMIKK új kiadású könyveivel, 
CD-ROM-jaival, megismerkedhet 17 műszaki 
és gazdasági szakterületnek megfelelő folyó-
irattal, valamint a kornak és igényeknek meg-
felelni képes informatikai, fordítási és könyv-
tári szolgáltatásaival. 
 
 

CD-ROM ÚJDONSÁG 

Az OMIKK Tudománytörténeti Műhely mun-
kájának eredményeként tavaszra várható "A 
Magyar Tudomány és Technika Nagyjai" 
című sorozat következő, második tagjának, 
Millner Tivadar életét, munkásságát feldolgozó 
CD-ROM megjelenése. 

 
Ki volt Millner Tivadar? 
Anyagtudós, a wolfram izzószálas izzólámpa 
kidolgozásában és továbbfejlesztésében elért 
eredményei alapján lett világhírű fémtechno-
lógus. 
1899. március 7-én született Pécsett, és 1988. 
október 27-én Budapesten halt meg. 
"Az első magyar ipari kutatóintézmény hívá-
sára lépett az Egyesült Izzó kötelékébe 1924-
ben. Itt nagy sikerrel kapcsolódott be az izzó-
lámpa tökéletesítésén dolgozó kiváló gárda 
munkájába. 
1927-28-ban hat publikációja jelent meg, ame-
lyek közül négynek Bródy Imre volt a 
társszerzője. Az általuk kidolgozott kiváló mi-
nőségű kriptonlámpa jellegzetes alakjával a 
TUNGSRAM márka jelképe lett. A krip-
tontöltés lehetővé tette a szál hőmérsékletének 
emelését, de a sugárzási veszteségek növe-
kedése a duplaspirál izzószál-kialakítását tette 
szükségessé. Ezt a problémát sikerült megol-
dani az ún. GK wolfram előállítási techno-
lógiának kidolgozásával. 1931-ben adták be az 
első szabadalmat a GK wolframra, Millner 
Tivadar ennek során vált nemzetközileg is ki-
emelkedő jelentőségű metallurgussá, illetve 
mai szóhasználattal fémtechnológussá, anyag-
tudóssá. 
A nagykristályos wolframtechnológia fokoza-
tosan az egész világon elterjedt." 
(Részlet a "Magyarok a világ tudományos-
műszaki haladásáért" című CD-ROM ide vágó 
fejezetéből.) 
 

* 
 
A sorozat első tagja, a holográfiai módszer fel-
találásáért 1971-ben Nobel-díjat kapott Gábor 
Dénesről szóló CD-ROM az elmúlt év végén 
megjelent. Megrendelhető az OMIKK Értéke-
sítési és Marketing Osztályán. Ára: 2600 Ft + 
12% ÁFA. 

 
További információ: Kertész Bálint, tel: 486 4171 

HÍREK 


