Műegyetem 1782

HÍRLEVÉL
M
B E

K U T AT ÁS É S T E C H N O L Ó G I AF E J L E S Z T É S

BME OMIKK
Interjú a BME OMIKK megbízott
főigazgatójával
Feladatok és EU KTF információs tevékenység

•
ÚJ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
•
PÁLYÁZATI MENETREND
2001. október-2002. július

•
EU ÉS 5. KTF PROGRAM HÍREK
•
HAZAI HÍREK
•
TEMATIKUS ÉS REGIONÁLIS
KAPCSOLATTARTÓ IRODÁK
Állandó mellékletek:

NEMZETKÖZI TECHNOLÓGIATRANSZFER
EU ENERGETIKAI HÍREK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
VII. ÉVF. 9-10. SZÁM

2001. SZEPTEMBER-OKTÓBER

BME

TEMATIKUS ÉS REGIONÁLIS
KAPCSOLATTARTÓ IRODÁK

OMIKK

Az Oktatási Minisztérium pályázatot írt ki az Európai Unió 5. Kutatási,
Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában való magyar
részvételt elősegítő tevékenységek végzésére.
A nyertes pályázatok alapján – többnyire konzorciumi formában –
működő tematikus és regionális irodák jönnek létre.
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Az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság szeptember 2425-én a „Liaison irodák képzése” címmel kétnapos rendezvényt
szervezett. Ezen az EU 5. KP magyarországi tematikus és regionális
irodáinak 2-2 munkatársa vehetett részt.
A rendezvény célja az volt, hogy a különböző irodák (amelyek az OM
KFHÁ által kiírt „Az EU 5. KP-ban való magyar részvételt elősegítő
tevékenység támogatására regionális, ill. tematikus kapcsolattartó irodai feladatok”-ra pályázatot nyertek el) munkatársai megismerhessék
egymást tevékenységét és a továbbiakban még hatékonyabban működjenek együtt annak érdekében, hogy Magyarország sikerrel szerepeljen
az EU 5. és a következő 6. Keretprogram pályázatain. E célt szem előtt
tartva az alábbi előadások hangzottak el:
• Az 5. KP alapdokumentumai (dr. Szendrák Erika, TéT Alapítvány,
BUDAPEST Regionális Iroda)
• EU politikák (Sean McCarthy, Hyperion, Írország)
• Hogyan írjunk jó pályázatot? (Kathrin Stratman, DLR, Németország)
• Pénzügyi kérdések (Nagy Ágnes, OM)
• IPR kérdések (dr. Mészáros István, TéT Alapítvány, BUDAPEST
Regionális Iroda)
• CORDIS (dr. Marton József, GROWTH tematikus iroda)
• Workshop: Szimulációs gyakorlat a pályázatírási tanácsadásról
• A BIT felépítése, az osztrák NCP feladatai és tapasztalatai (Berndt
Wohlkinger, BIT, Ausztria)
• Értékelés (Kőnig Zsuzsa, OM)
• Partnerkeresés, célzott információszolgáltatás, IdealIST tapasztalatok (Dr. Bíró Miklós, IST tematikus iroda)
• Projektmenedzsment, jelentéskészítés (Diassina Di Maggio, APRE,
Olaszország)
• A liaison irodai tevékenység során eddig felmerült problémák,
kérdések (Dr. Szendrák Erika, TéT Alapítvány, BUDAPEST regionális iroda)
• Pályázati űrlapok elektronikus kitöltése (Protool), Nemzetközi technológiatranszfer, az EU MIK/IRC HUNGARY tevékenysége
(Nyerges Gyula, BME OMIKK, BUDAPEST regionális iroda)
• Magyar kis- és középvállalatok az 5. KP-ban, KKV specifikus problémák (Garab Kinga, INNOSTART, BUDAPEST regionális iroda).

*
Megalakult a Budapesti és Közép-Magyarországi Regionális EU 5.
KTF Iroda (BUDAPEST) konzorciuma.
A KONZORCIUM tagjai
– a Tudományos és Technológiai Alapítvány (TéT Alapítvány), mint
Koordinátor,
– a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK),

–

INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány (INNOSTART).
* * *
A HÍRLEVÉL SZERKESZTŐSÉG CÍMVÁLTOZÁSA A 4.
OLDALON TALÁLHATÓ.
Lapzárta 2001. október 8.
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EU-INFO HÍRLEVÉL
INTERJÚ
Dr. Bojtár Imrével, a BME OMIKK megbízott főigazgatójával
A HÍRLEVÉL felelős szerkesztője néhány aktuális témában kért választ Dr. Bojtár Imrétől.
Íme a kérdések és a válaszok.
HÍRLEVÉL

Az Ön részére, aki a BME Rektori Hivatala Tudományos Igazgatóságának volt a
vezetője, jól ismert az EU KTF Keretprogramja és a BME sikeres részvétele annak
egyes projektjeiben. Kérjük, e részvétel néhány fontosabb jellemzőit ismertesse meg
Olvasóinkkal.

Dr. BOJTÁR

A Tudományos Igazgatóság K+F Pályázati Irodájának elsődleges feladata a BME
oktatóinak és kutatóinak tájékoztatása a hazai és a nemzetközi – ezen belül is
elsősorban az EU 5. Keretprogram – pályázati kiírásokról és az információk
tartalmi, formai, pénzügyi feldolgozása. Az információk gyors és hatékony továbbítását a hetente megjelenő BME K+F Hírlevél biztosítja, amely elektronikus
formában és névre szólóan is eljut a kutatókhoz, oktatókhoz. Az Iroda a folyamatos
pályázati kiírások tájékoztatásával, a pályázatokhoz szükséges adminisztratív segítségnyújtással, az egyetem belső szabályzatának kialakításában való közreműködésével segíti a projektek lebonyolítását. Az utóbbi években ugrásszerűen
megnőtt az EU 5. Keretprogramban benyújtott pályázatok száma. 1999-ben 24,
2000-ben 38 és 2001-ben 34 pályázatot nyújtottak be az egyetemről a kutatók.
Ezekből 20 sikeres, futó pályázat, amelyekben az egyetem résztvevő, 3 pályázatnál
pedig az egyetem a konzorcium vezetője a nyertes EU pályázatnak.

HÍRLEVÉL

Az OMIKK közel 10 éve kezdeményezett és folytatott EU információs tevékenysége
kedvező hatással volt az EU KTF programokban való hazai részvételre. E
tevékenységnek a BME keretében való folytatása milyen előnyöket jelenthet?

Dr. BOJTÁR

Én e tekintetben kétféle előnyt is látok. Egyrészt az egyetemen belül közvetlenül
lesznek ismertek és hasznosíthatók a HÍRLEVÉL EU KTF információi. Másrészt
pedig az EU KTF programok iránt érdeklődők, illetve az azokban résztvevők
számára a BME OMIKK tájékoztató és tanácsadó munkája révén elérhető lesz a
BME jelentős műszaki-gazdasági tudásbázisa.

HÍRLEVÉL

A két könyvtár egyesítése és fejlesztése nyújt-e további lehetőségeket az EU KTF
információs tevékenység terén?

Dr. BOJTÁR

Az egyesített könyvtár gazdagabb tudásállomány gazdaságosabb létrehozását és
működését, széles körű elektronikus és hagyományos hozzáférést fog biztosítani
mind a szakma, mind pedig az oktatók és hallgatók számára. Ennek keretében pél-
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dául megvalósítható lenne az EU KTF programokra és a hazai részvételre vonatkozó mértékadó dokumentumok elektronikus és hagyományos hozzáférhetővé
tétele. Egy ilyen megoldás országos szempontokból is jelentős előnyökkel járna.
HÍRLEVÉL

Hogyan ítéli meg az EU-INFO HÍRLEVÉL eddigi és jövőbeli szerepét a hazai EU
információs tevékenységben?

Dr. BOJTÁR

A tudományos kutatás és a technológiafejlesztés a tudásalapú gazdaság megvalósításának és sikeres működésének alapvető része. Ennek következtében az ezzel
kapcsolatos információs tevékenység is nagy jelentőségű. Véleményem szerint az
EU-INFO HÍRLEVÉL eddig is eredményes munkáját folytatni kell az új viszonyok
között is. Ennek keretében nemcsak az egyetem igényeit és lehetőségeit kell
figyelembe venni, hanem fel kell készülni az 5. és a 6. Keretprogrammal
kapcsolatos regionális tájékoztatásra is.
Végül, mint a HÍRLEVÉL felelős kiadója, köszöntöm a Tisztelt Olvasókat és
kérem, hogy észrevételeik, igényeik és javaslataik közlésével segítsék elő, hogy a
HÍRLEVÉL még hatékonyabban járuljon hozzá az EU KTF programjaiban való
sikeres hazai részvételhez.

HÍRLEVÉL

Köszönjük az interjút.

*

AZ EU-INFO HÍRLEVÉL SZERKESZTŐSÉGÉNEK
ÚJ CÍME:

BME OMIKK
INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG
EU-INFO HÍRLEVÉL
1011 Budapest,
Gyorskocsi utca 5-7.
Tel: 202-2522, Fax: 212 2528,
E-mail: nyerges@omk.omikk.hu
http://irc.omikk.hu

*

Az EU Energetikai Hírek c. melléklet – technikai okokból – a következő számban jelenik meg.
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FELADATOK ÉS EU KTF INFORMÁCIÓS
TEVÉKENYSÉG

M
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Részletek az ideiglenes Szervezeti és Működési
Szabályzatból – 2001. augusztus 1.
A BME OMIKK FELADATAI
1. Könyvtári szolgáltatások

2. Informatikai szolgáltatások

1.1 Kiadványbeszerzés és feldolgozás
1.2 Tájékoztatás és elektronikus információszolgáltatás
1.3 Kölcsönzés, olvasótermi és raktári szolgáltatás
1.4 Könyvtárközi kölcsönzés és másolatszolgáltatás
1.5 Könyvtárgépesítés
1.6 Levéltár

2.1 Adatbázisok építése és szolgáltatása szelektív információszolgáltatással
2.2 Az Európai Unióval kapcsolatos tudományos kutatási és
műszaki fejlesztési programokkal kapcsolatos információgyűjtés, feldolgozás és terjesztés
2.3 Kiadványok szerkesztése
2.4 Kiadványok, szolgáltatások értékesítése, marketing tevékenység
2.5 Műszaki tevékenység
2.5.1 Épületüzemeltetés
2.5.2 Kiadványok készítése

3. Fordítói szolgáltatások

Informatikai szolgáltatások – INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG
Feladatok:
Egyedi információszolgáltatás
–
adatbázisok építése és azokból szolgáltatások nyújtása, beleértve a Magyar Műszaki Repertórium és Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer adatbázisainak létrehozását és többirányú adatszolgáltatását;
–
nemzetközi információs tevékenység, információszolgáltatás, kiemelten az európai integrációval kapcsolatos információellátás;
–
a nemzetközi és hazai szakirodalom feltárásával tanulmányok, információ-feldolgozások, egyedi és periodikus kiadványok, valamint magyar nyelvű, teljes szövegű adatbázisok készítése;
–
irodalomkutatások és témafigyelések, információk szolgáltatása papír- és elektronikus hordozókon;
–
a hazai műszaki-gazdasági és természettudományi (kivéve élettudományi) szakirodalomból válogatott, jeladó információ előállítása és szolgáltatása;
– megrendelői igény szerint műszaki és gazdasági szakfordítások készítése;
– magyar és magyar vonatkozású (műszaki) tudománytörténeti feltárás, nyilvántartás, szolgáltatás;
–
a BME évkönyvének adatgyűjtése, szerkesztése és kiadása.

Az Európai Unióval kapcsolatos tudományos kutatási és műszaki fejlesztési programokkal kapcsolatos információgyűjtés, feldolgozás és terjesztés – EU INFORMÁCIÓS OSZTÁLY
Feladatok:
Az Európai Unió (EU) kutatási és műszaki fejlesztési (KTF) programjaival kapcsolatos információgyűjtés, feldolgozás és
terjesztés nyomtatott és elektronikus formában, illetve személyes tanácsadás, különös tekintettel az EU 5. illetve 6. KTF
keretprogramjára, az EU és hazai eredetű K+F eredmények nemzetközi technológiatranszfer (TT) keretében való kivitelre,
illetve behozatalra, az innovációs kultúra terjesztése, az innováció serkentése keretében való átadására. Ennek keretében:
– rendszeres kapcsolattartás az illetékes EU és hazai KTF és TT információs forrásokkal és szervezetekkel, a közvetítőkkel
(MTESZ, Kamarák, stb.) és végfelhasználókkal, különös tekintettel a KKV-kre és a hazai információs szervezetekre;
– szoros kapcsolat a BME Pályázati Irodával;
–
a BME OMIKK EU-INFO Hírlevél kiadása;
– az IRC-Hungary projekt koordinációs feladatainak ellátása;
– az OPET Hungary projekt koordinációs feladatainak ellátása;
– az 5. KTF Keretprogram OM Kapcsolati Irodai feladatok: pályázati információterjesztési és tanácsadási szolgálat
működtetése;
– a szakterületbe illeszkedő tájékoztató kiadványok előállítása;
–
a szakterülettel kapcsolatos előadások tartása, rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése;
–
részvétel a szakterületbe illeszkedő hazai és EU pályázatokon;
– pályázati tanácsadás.

*

Az oktatási miniszter rendelkezése alapján az OMIKK 2001. augusztus 1-től kezdve a BME keretében működik tovább.
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Új pályázati lehetőségek az újonnan csatlakozó országok 5.
Keretprogramban való részvételének előmozdítása érdekében
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság új pályázatokat írt ki azzal a céllal, hogy elősegítse a csatlakozásra váró országok részvételét az 5. Keretprogramban. E pályázatokban a következő
országokból várnak résztvevőket: Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia.
A pályázatok négy fő akció köré csoportosulnak.

1. Specifikus pályázati felhívások a tematikus programokban: új partnerként csatlakozás a
már futó projektekhez az alábbiak szerint:
Tervezett EUtámogatás
(millió euró)
10

www.cordis.lu/life/calls/200104.htm

Információs társadalom 2002. febr. 28.

10

www.cordis.lu/ist/calls/200101.htm

Növekedés

2001. dec. 13.

10

www.cordis.lu/growth/calls/200102.htm

Környezetvédelem

2002. febr. 15.

10

www.cordis.lu/eesd/calls/a_200103.htm

Energia

2001. dec. 14.

5

www.cordis.lu/eesd/calls/b_200101.htm

Program/alprogram
Életminőség…

Határidő
2002. febr. 15.

Pályázati információk az interneten

Az új partnerek felvételére irányuló pályázatokat a projekt koordinátoroknak kell benyújtaniuk
valamennyi partner egyetértésével. A projekt bővítésének lényeges bírálati szempontja, hogy a kiterjesztés jelentős hozzáadott értéket eredményezzen. Olyan projektekhez javasolt vagy megengedett a csatlakozás, amelyek futamideje a benyújtási határidőktől számított legalább egy év (a
„Növekedés” programban legalább 18 hónap – ld. részletesebben a Versenyképes és fenntartható
növekedés c. rovat alatt a 13. oldalon).
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Német Szövetségi Köztársaság Oktatási és Kutatási Minisztériuma e lehetőségek ismertetése és a futó projektekhez való csatlakozás előmozdítása érdekében
külön honlapot indított, amelyen átfogó képet adnak a pályázati lehetőségekről. E honlap címe:
http://www.dlr.de/isa/integrate.
Az érdekeltek a fent megadott honlapokon keresztül, továbbá a nemzeti koordinátorok révén
tájékozódhatnak azokról a folyamatban lévő projektekről, amelyek elvben kibővíthetők.
2. Az Életminőség…/Növekedés/Környezetvédelem, energia tematikus programok együttes pályázati felhívása a csatlakozó országoknak az Európai Kutatási Térségbe való integrációjának támogatására (Kísérő intézkedésként meghirdetve) határidő: 2002. jan. 31. Pályázatot egy pályázó (önállóan) adhat be, a pályázati lehetőség célja elsősorban a csatlakozásra váró országok kiemelkedő kutatóközpontjainak a tagországokban működő intézményekkel való kapcsolatainak megerősítése, így például hálózatok építése, a kutatók cseréje, képzés és ikerkapcsolatok építése révén.
Pályázatok e három tematikus program prioritásainak megfelelően adhatók be, a pályázati felhívások és részletes információk a három tematikus program honlapján találhatók:
http://www.cordis.lu/life, http://www.cordis.lu/growth, http://www.cordis.lu/eesd,
3. Új INCO pályázati felhívás: stratégiai akció a képzés és a kiválóság területén
A felhívásról a megfelelő rovatban adunk hírt (ld. 14. oldal).
4. Módosított INCO felhívás: konferencián való részvétel támogatása

A felhívásról a megfelelő rovatban számolunk be (ld. 14. oldal).
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK TERVEZETT IDŐPONTJAI
(2001. október – 2002. július)
Az egyes programok megnevezése után azok a webcímek vannak feltüntetve, amelyeken a CORDIS adatbázisból részletes programinformációkat lehet beszerezni

Határidők
KULCSAKCIÓK

2001.

ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL (www.cordis.lu/life)
okt.

Élelmiszer, táplálkozás és egészség
Fertőző betegségek elleni küzdelem
A sejt mint gyár
Környezet és egészség
Fenntartható mezőgazdaság, halászat és erdészet
Az öregedő népesség
Generikus akciók
A humán géntérkép és emberi egészség / szivacsos
Európai információs hálózat a biológiai sokféleség témakörében
Endokrin folyamatokat megbontó tényezők
Partnerek bevonása a társult országokból

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Képzés: Marie Curie egyéni ösztöndíjak
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás
Kísérő intézkedések
Kutatási infrastruktúra támogatása
(1) Az 1999. márc. 6-án kiadott pályázati felhívás

KULCSAKCIÓK

2002.
nov.

dec.

jan.

febr.

márc.

18(2)
18(2)

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

máj.

jún.

júl.

máj.

jún.

júl.

(6)

X
(6)
X
(6)
X
(6)
X

18(2)
18(2)
18(2)

okt.
10

nov.

(1)

dec.

jan.
16

(1)

11
(1)
18

febr.

márc.

okt.

nov.

(5)

ápr.
(1)

10
(5)
17

(5)
(1)

8
(1)
8

12

(3) A 2001. május 31-én kiadott célzott pályázati felhívás

FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM (www.cordis.lu/ist)

Jövőbeli és újonnan kibontakozó technológiák
Együttműködés az újonnan társult országokkal
Támogató intézkedések
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás

(6)

X

(2) A 2000. november 15-én kiadott pályázati felhívás

Rendszerek és szolgáltatások a polgárok számára
A munkavégzés új módszerei és az elektronikus kereskedelem
A multimédia szolgáltatások tartalma és eszközei
Alapvető technológiák és infrastruktúrák
Programokon átnyúló témák
Jövőbeli és újonnan kibontakozó technológiák

ápr.

dec.

jan.

dec.

jan.

(1)

(5) Az 1999. ápr. 1-én kiadott pályázati

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

15
(5)
15
(5)
15
(5)
15
(5)
15
(5)
15

okt.

nov.

(1) (3)

Nyitva 2002. febr. 28-ig
(1)
Nyitva 2002. febr. 28-ig
(1)
Nyitva 2002. febr. 28-ig

16

(4)

28
28
28
16

(4)

(1) A 2001. január 27-i pályázati felhívás (2) Proaktív kezdeményezések (3) Benyújtás két lépcsőben (4) Az 1999. március 16-án kiadott pályázati felhívás (5) A 2001. június 15-én kiadott pályázati felhívás
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Határidők

2001.

2002.

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS (www.cordis.lu/growth)
KULCSAKCIÓK

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

Fenntartható mobilitás és kombinált szállítási mód (intermodalitás)
Szárazföldi szállítás és tengeri technológiák
Új perspektívák a légi közlekedés számára
Generikus kutatások: anyagok
Mérés és vizsgálat

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK(1)

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

(5)

15
(5)
15

okt.

nov.

dec.

Képzés: Marie Curie egyéni ösztöndíjak
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás
Kísérő intézkedések
Intelligens gyártási rendszerek (KTF projektek)

jan.
16

febr.

(3)

márc.
20

(2)

15

(2)

15

ápr.
17

máj.

jún.

(3)

(6)

júl.
20

(2)

15

(2)

(1) A 2000. december 14-én kiadott pályázati felhívás (2) 1999. március 16-án kiadott pályázati felhívás (3) Az 1999. április 1-jén kiadott pályázati felhívás (4) Intelligens gyártási rendszerek, 2001. január 27-i
pályázati felhívás (5) A 2001. október 15-re tervezett pályázati felhívás
* korlátozott számú prioritás - lásd a 2001/2002 munkaprogramot

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (www.cordis.lu/eesd)
KULCSAKCIÓK
Fenntartható vízgazdálkodás és vízminőség
Globális változás, éghajlat és biológiai sokféleség
Fenntartható tengeri ökorendszerek
A holnap városa és a kulturális örökség
Tisztább energiarendszerek, beleértve a megújuló energiákat is
Gazdaságos és hatékony energia a versenyképes Európa számára
A kutatási infrastruktúra támogatása

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Generikus kutatások

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

(1)

15
(1)
15
(1)
15
(1)
15

15

(2)

14
(2)
14

(1)

okt.
15

nov.

(2)

Képzés: Marie Curie egyéni és ipari intézményi ösztöndíjak
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás
Kísérő intézkedések

dec.
14

(2)

14

(2)

14

(2)

16

(1) A 2000. november 15-én megjelent Környezet és fenntartható fejlődés (ESD) pályázati felhívás
megjelent pályázati felhívás

8

(3)

17
15

(2)

15

(1)

(2) Csak az energia témakörben 2000. október 24-én megjelent pályázati felhívás

12

(2)

(3) Az 1999. április 1-jén
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Határidők

2001.

2002.

NUKLEÁRIS ENERGIA (MAGHASADÁS) (www.cordis.lu/fp5-euratom)
KULCSAKCIÓK

okt.

nov.

dec.

Maghasadás

21

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

okt.

nov.

dec.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

ápr.

máj.

jún.

júl.

(1)

Generikus kutatások
A kutatási infrastruktúra támogatása
Képzés: Marie Curie egyéni ösztöndíjak
Egyéb képzési tevékenység
Kísérő intézkedések
(1) A 2000. október 17-én megjelent pályázati felhívás

jan.
(1)

21
(1)
21
(1)
9
(1)(2)

24
(1)
24
(2) Beleértve a magfúziós projekteket

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS (www.cordis.lu/inco2)
ORSZÁGCSOPORTOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI
EU-csatlakozás előtti országok
A FÁK országai és más kelet-közép-európai országok
Mediterrán országok (INCO-MED)
Fejlődő országok (INCO-DEV)
Felzárkózó gazdaságok és fejlett ipari országok
Ösztöndíjak Japán pályázók számára

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

(1)

16

(1)

16
(1)
16
(2)
16
(2)
16

(2)

márc.

18

(2)

(1)

15
(1)
15
(2)
15
(2)
15
17
1

(2)

16
(1)
16
(2)
16
(2)
16

(5)

(1) „Támogatás konferencián való részvételre” nyitott pályázati felhívás (2) „Kísérő intézkedések” nyitott pályázati felhívás (3) Kutatási projektek, összehangoló akciók és tematikus hálózatok témakörökben
2001. március 15-én kiadott pályázati felhívás. (4) Kísérő intézkedések a multilaterális kutatások koordinálására - A szegénységhez kapcsolódó betegségek (5) Az 1999.03.27-én kiadott pályázati felhívás

INNOVÁCIÓ/KKV-k (www.cordis.lu/innovation-smes)
NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

okt.

nov.

KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás
Az innovatív vállalkozások alapítását és fejlődését segítő
mechanizmusok
Innovációs projektek
(1) Az 1999. április 1-jén megjelent pályázati felhívás

dec.

jan.
16

15

febr.

(1)

ápr.
17

máj.

jún.

júl.

(1)(4)

(3)

(3) A 2001. szeptember 15-re tervezett pályázati felhívás (később megerősítendő)

9

márc.

(4) A CRAFT projektekre vonatkozó pályázati felhívás lezárása
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2001.

2002.

HUMÁN POTENCIÁL FEJLESZTÉSE (www.cordis.lu/improving)
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Marie Curie egyéni kutatói ösztöndíj
Marie Curie ipari intézményi ösztöndíj
Marie Curie fejlesztési intézményi ösztöndíj és képzési
intézmények
Magas színvonalú tudományos konferenciák

márc.
13

3

máj.

jún.

júl.

máj.

jún.

júl.

(3)

1

(1)

Díjak első osztályú kutatási tevékenységért

15

(5)

A közvélemény tájékoztatása a tudomány és technológia híreiről

5

(4)

15

Tudomány- és technológiapolitika: szakértői csoportok (Strata)

Nyitva 2002. szeptember 30-ig

Tudomány- és technológiapolitika: Kísérő intézkedések (Strata)
A tudomány és az innováció jelzőszámainak közös alapja:
tematikus hálózatok és KTF projektek
Kísérő intézkedések

Nyitva 2002. június 15-ig

KULCSAKCIÓK

ápr.

(1)(2)

15

(7)

(9)

Nyitva 2002. június 28-ig

okt.

nov.

dec.

Társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése

15

jan.

febr.

márc.

ápr.

(11)

(1) Az 1999. március 16-án megjelent pályázati felhívás (2) Egyéni ösztöndíjak, hazatérési ösztöndíjak, tapasztalt kutatók ösztöndíja
(3) A 2001. február 15-én kiadott pályázati felhívás (4) Descartes Díj:
A 2001. december 15-re tervezett pályázati felhívás (később megerősítendő) (5) Archimedes Díj: A 2001. szeptember 3-ra tervezett pályázati felhívás (később megerősítendő) (7) A 2002. január 15-re
tervezett pályázati felhívás (később megerősítendő) (9) A 2001. január 16-án megjelent pályázati felhívás (11) A 2001. szeptember 1-jére tervezett pályázati felhívás (később megerősítendő) lásd a
munkaprogram 4. kiadását

*

A Régió Magyarország c. kiadvány f. évi 4. számának tartalmából:
•
•
•

•
•

Az innováció és a kis- és középvállalkozás fejlesztés az EU
Keretprogramjában
Régiós partnerkapcsolatok
Vidékfejlesztési céltámogatások – térségi menedzserek

•

10

A gazdaság és a tudás régiója
Jövőtervezés EU-normák szerint
Tudományos gondolat – piacképes ötlet – InfoPark Lágymányoson
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§

EU HÍREK
AZ EURÓPAI KUTATÁSI TÉRSÉG
MEGNYÍLIK A VILÁG FELÉ
Az Európai Bizottság közleményt tett közzé arról a
szándékáról, hogy a nem EU tagországok részére is
lehetővé kívánja tenni a tudományos és technológiai
együttműködést. Ennek érdekében egy fórum létrehívását ajánlja a tudományos és technológiai kapcsolatok koordinálása és támogatása céljából.
(A közlemény angol címe: „The international dimension of the European Research Area”)
CORDIS focus No. 178. 2001. július 30. RCN 17102
RCN 17100

50 MILLIÓ EURÓ 14 VÁROSNAK A
VÁROSI KÖZLEKEDÉS JAVÍTÁSÁRA
Az 5. KTF Keretprogramból finanszírozott feladatok a
következők:
• új közlekedési információs és menedzsment rendszerek bevezetése;
• „tiszta” felületek biztosítása utasok és áruk részére;
• alkalmassá tétel közúti közlekedésre és környezetvédelmi igények szerinti parkolásra;
• speciális területek létesítése a városközpontban a
„tiszta” járművek számára.
A 14 város: Aallborg, Barcelona, Berlin, Brema
Bristol, Cork, Gothenburg, Graz, Lille, Nantes, Roma,
Rotterdam, Stockholm, Winchester.
CORDIS focus No. 178. 2001 július 30.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HATÁROZATA
EURÓPAI KUTATÁSI TANÁCSADÓ
TESTÜLET LÉTREHOZÁSÁRÓL
A Testület létrehozása annak érdekében történt, hogy
– figyelembe véve a már működő tanácsadó testületeket – a tanácsadó rendszer a tudomány és a technológia vonatkozásában megfeleljen az e téren fennálló
politikának, különösen pedig az Európai Kutatási Térség kialakításának.
A Testület 45 tagból áll, akik közül 20 fő a tudományos, 20 fő az üzleti és ipari szférából kap meghívást, 5 főt pedig az EU Bizottság delegál.
A tagság 3 évre szól.
OJ L 192/21, 2001. július 14.

INFORMÁCIÓK
AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

Az alábbiakban közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos
Lapjában (Official Journal – OJ) közzétett dokumentum
címének magyar fordítását. Az alább felsorolt dokumentumok angol nyelven teljes terjedelemben is megtekinthetők,
ill. beszerezhetők a BME OMIKK-ban. A zárójelben a Hivatalos Lap száma és az adott dokumentum terjedelme került
feltüntetésre.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001. júl. 10-i
ajánlása a diákok, képzésben résztvevő személyek,
gyakornokok és tanárok Közösségen belüli mobilitásáról
(2001. L 215, 8 oldal)
A Bizottság 2001/62 (EK). sz., 2001. aug. 9-i
irányelve az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő
műanyagokra és árucikkekre vonatkozó 90/128
(EK). sz. irányelv módosításáról
(2001. L 221, 19 oldal)
A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a
következő dokumentumról: SEC(2000) 1973. sz.
bizottsági munkaanyag: Tudomány, társadalom és
a polgár Európában
(2001. C 221, 14 oldal)
A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő dokumentumról: Gazdaságpolitikai irányelvek
(2001. C 221, 8 oldal)
A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a
következő dokumentumról: Az Európai Unió fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiájának kialakítása
(2001. C 221, 8 oldal)
A Tanács 2001. jún. 18-i határozata az Európai
Közösség és a Magyar Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség és az Európai Környezetvédelmi Információs és Megfigyelő Hálózat tevékenységében
való részvételére vonatkozó szerződés megkötéséről
(2001. L 213, 9 oldal)

Rovatvezető: Dr. Dúzs János és dr. Gerzsó Géza
Tel: 202-2522, Fax: 212 2528, E-mail: gerzso@omk.omikk.hu
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ÉLETMINŐSÉG ÉS
GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL

FELHASZNÁLÓBARÁT
INFORMÁCIÓS
TÁRSADALOM

A „PARTNERS FOR LIFE” HÁLÓZAT
PARTNERKERESŐ SZOLGÁLTATÁSAI
Már korábban hírt adtunk a fenti hálózatról, amely
különös figyelmet fordít arra, hogy elősegítse a konzorciumok létrehozását az EU kutatási pályázatainak
kidolgozásához és benyújtásához. Ennek érdekében a
hálózat koordinátorai kapcsolatépítő rendezvényeket
szerveznek, továbbá elektronikus adatbázisokat működtetnek, ez utóbbiakban potenciális partnereket találhatnak az érdeklődők, továbbá saját adataikat, igényeiket eljuttathatják. Felhívjuk az érdekeltek figyelmét erre az egyre bővülő lehetőségre.
A szolgáltatás internet címe:
http://www.bit.ac.at/4_pfl_partner.htm

LEHETŐSÉG A MÁR FOLYAMATBAN
LÉVŐ PROJEKTEK BŐVÍTÉSÉRE
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy a csatlakozásra váró országok új lehetőséget kaptak az EU
5. Keretprogramjában való részvételre, a már folyamatban lévő projektek kibővíthetők az ezen országokból pályázó további résztvevőkkel. Részletek a
http://www.cordis.lu/life/calls/200104.htm címen. Ezekről a lehetőségekről hírlevelünk 6. oldalán található
összefoglaló tájékoztatás.

PÁLYÁZATI ELŐREJELZÉS A QoL
PROGRAMBAN
Az előzetes tájékoztatás szerint ebben a programban
2002. áprilisi benyújtási határidővel várható az
utolsó pályázati lehetőség a következő kulcsakciókban: Élelmiszer, táplálkozás és egészség; Környezet
és egészség; Fenntartható mezőgazdaság, halászat és
erdészet; Az öregedő népesség. Javasoljuk az érdekelteknek, hogy kísérjék figyelemmel a pályázatok
kiírását a http://www.cordis.lu/life/calls/calls.htm internet címen.

MÓDOSUL A CRAFT PROJEKTEK UTOLSÓ
PÁLYÁZATBONTÁSI IDŐPONTJA
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a KKV intézkedések keretében tervezett kooperatív kutatásokban
(CRAFT) várhatóan már 2002 februárjában lezárulnak a pályázati lehetőségek az eredetileg tervezett áprilisi határidő helyett.
Rovatvezető: Dr. Buzás Ilona, Tel: 202 2522,
Fax: 212 2528, E-mail: buzas@omk.omikk.hu

ÚJ IST PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat azonosítója: IST-01-7BIS
Közzététele: (Official Journal C 243) 2001.09.04
Határidő: 2001. 12. 05-én 17 óra
Bevezető intézkedések
A pályázat típusa: Fix határidős
A felhívás a 2,5-3 GHz tartományban működő
mobil alkalmazásokra és szolgáltatásokra irányul az
IST program 2001. évi munkaprogramjának alábbi
pontjaiban:
I.
Rendszerek és szolgáltatások a polgárok
számára
I.5
Közlekedés, szállítás és idegenforgalom
I.5.4 A legjobb gyakorlat keresése és eljárások
kipróbálása a közlekedésben, a szállításban és az
idegenforgalomban
II.
A munkavégzés és az elektronikus kereskedelem új módszerei
II.1
A munka világa
II.1.5 Hatásos bevezetés, ismeretátadás és képzés
III.
A multimédia tartalma és eszközei
III.1 Interaktív kiadói tevékenység, digitális tartalom és kulturális örökség
III.1.1 Digitális tartalom kiadása
IV.
Alapvető technológiák és infrastruktúrák
IV.2 Számítástechnika, távközlés és hálózatok
IV.2.4 Számítástechnika, távközlés és hálózatok –
bevezető intézkedések
A felhívás értelmében magyarok csatlakozhatnak
már futó programokhoz is (ld. a részletes tájékoztatást a 6. oldalon).
*

KONFERENCIA AZ ELEKTRONIKUS
KORMÁNYZÁSRÓL
Charlemagne, Brüsszel, 2001. november 29-30.
A belga elnökség és a Bizottság együtt szervezi a
magas szintű miniszteri konferenciát annak bemutatására, hogy az állampolgárok és az üzleti élet
szereplői milyen módon juthatnak kézzelfogható
előnyökhöz az on-line közhasznú szolgáltatásokból.
A konferencia bemutatja, hol áll Európa ezen a gyorsan változó területen, és lehetőséget ad arra, hogy az
elektronikus kormányzás kérdéseit az eEurope akcióprogram 2002. évi munkatervén túlmenően is megvitassák.
Rovatvezető: Dr. Tichy-Rács Ádám, Tel: 202 2522,
Fax: 212 2528, E-mail: tichy@omk.omikk.hu
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VERSENYKÉPES ÉS
FENNTARTHATÓ
NÖVEKEDÉS

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZENNYEZETT TERÜLETEKEN
FELLÉPŐ TALAJVÍZ-KOCKÁZATOK
BECSLÉSE

a specifikus program keretében futó KTF
projektekbe való bekapcsolódásra
Felhívás azonosító: Growth 2001 NAS
Az Európai Bizottság pályázatot írt ki az újonnan társult országok kutatói számára a már futó szerződéses
projektekbe való bekapcsolódás támogatására.
A tervezett költségvetés: 10 millió euró.
A pályázatok beadási határideje:
2001. december 13. 17 óra.
A pályázatokat az adott projekt koordinátora a konzorciumi tagokkal folytatott egyeztetést követően
nyújtja be a következő címre:
The Growth Programme
Research Proposals Office
Square Frere-Orban/Frere-Orbanplein 8.
B-1040 Brussels.
A magyar pályázó a projekt koordinátorának nyújtja
be a pályázatot!
A bekapcsolódásra kiválasztott projektek időtartamának olyannak kell lennie, hogy a bekapcsolódás
után még legyen idő érdemi munkára is. A Bizottság
ajánlása szerint 2001. december 13-tól számítva még
legalább 18 hónap legyen hátra a projekt befejezéséig. Szakmai követelmény, hogy legyen kimutatható
hozzáadott érték a futó projekthez.
A Növekedés program mindegyik tevékenységi körében indított projektekhez lehet csatlakozási pályázatot benyújtani.
(Ld. a specifikus programokba történő bekapcsolódási lehetőségekre vonatkozó összefoglaló ismertetést a 6. oldalon.)

MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT AZ
EURÓPAI INTERMODÁLIS
SZÁLLÍTÁSI KÖZPONT (EURIFT)
A központ alapítói az Európai Unió mellett Bréma és
Hamburg városa, de kutatóintézetek és magánvállalkozások is részt vesznek a finanszírozásában. Az
első három évben 2 millió euróból fog gazdálkodni,
amelyből 645 ezer eurót az unió költségvetése fedez.
A központ fő tevékenysége az információterjesztés
lesz, többek között az unió CORDIS adatbázisainak
felhasználásával. A három év elteltével a központnak
önfenntartóvá kell válnia.
(Forrás: CORDIS focus RCN: 17267)
Rovatvezető: Gombos László, Tel: 202 2522,
Fax: 212 2528, E-mail: gombos@omk.omikk.hu

Első nemzetközi workshop
Tübingen, Németország, 2002. február 21-22.
Az EU által támogatott GRACOS (Groundwater
Risk Assessment at Contaminated Sites) projekt
célja új eljárások kidolgozása a szennyezett területeken várható talajvíz-szennyezettség meghatározására. A workshop célja új stratégiák, módszerek,
eredmények és távlatok bemutatása és megvitatása.
Az új kockázatbecslési módszer lényegében forgatókönyv jellegű, amelynek az a célja, hogy általában alkalmazható legyen a különböző helyzetekben mind a szennyezők fajtája/kombinációja, mind
a helyre jellemző körülmények – így a klimatikus
viszonyok, a szennyező és a talajvíz készlet közötti
permeabilitás és a távolság – figyelembe vételével.
Az ilyen forgatókönyv jellegű megközelítés lehetővé teszi annak gyors eldöntését, hogy egy adott helyen és szennyező tulajdonságok esetén a talajvízszennyezésnek kicsi, közepes vagy nagy a kockázata. A rendezvényről további információk a
http://www.uni-tuebingen.de/gracos/workshop
címen találhatók.

MÓDOSUL A CRAFT PROJEKTEK
UTOLSÓ PÁLYÁZATBONTÁSI
IDŐPONTJA
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a KKV
intézkedések keretében tervezett kooperatív kutatásokban (CRAFT) várhatóan már 2002 februárjában
lezárulnak a pályázati lehetőségek az eredetileg tervezett áprilisi határidő helyett.

LEHETŐSÉG A MÁR FOLYAMATBAN
LÉVŐ PROJEKTEK BŐVÍTÉSÉRE
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a csatlakozásra váró országok új lehetőséget kaptak az EU 5.
Keretprogramjában való részvételre mind a környezetvédelmi, mind az energetikai kutatások területén.
A már folyamatban lévő projektekbe felvehetők az
ezen országokból pályázó további jelentkezők.
Részletek a http://www.cordis.lu/eesd/calls/calls.htm
címen. Ezekről a lehetőségekről Hírlevelünk 6. oldalán található összefoglaló tájékoztatás.
Rovatvezető: Dr. Buzás Ilona, Tel: 202 2522,
Fax: 212 2528, E-mail: buzas@omk.omikk.hu
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AZ INNOVÁCIÓ
ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
RÉSZVÉTELÉNEK
ÖSZTÖNZÉSE

A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ
KUTATÁS NEMZETKÖZI
SZEREPÉNEK
MEGERŐSÍTÉSE
A 2001. március 15-én megjelent pályázati felhívásokat törölték a horizontális program specifikus akcióiban és helyettük az alábbi felhívások jelentek meg.

INCO A1 – TAGJELÖLT ORSZÁGOKKAL
TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS (Kísérő intézkedések)
1. A képzéssel és a kiválósággal kapcsolatos stratégiai akció
Pályázati szám: ICFP501A1AM05
Tervezett költségvetés: 2,0 millió euró
Beadási határidő: 2002. január 18.
Ez a támogatás a tagjelölt országok tudományos kiválóságainak mobilitása révén lehetővé teszi a tudományos kapcsolatok megerősítését.
2. Konferencián való részvétel támogatása (Kísérő
intézkedések)
Pályázati szám: ICFP599A1AM02
Tervezett költségvetés: 9,0 millió euró az egész periódusra
Beadási határidők: 2001. november 16, 2002. március 15, 2002. július 16.
Mind az EU országaiban, mind a tagországokban rendezett konferenciákon való részvételre felhasználható
a támogatás. Az EU Keretprogramról tartott információs nap is konferenciának tekinthető.
INCO A4 – KUTATÁS A FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN (Kísérő intézkedések)
Pályázati szám: ICFP599A4AM01
Tervezett költségvetés: 4,5 millió euró az egész periódusra
Beadási határidők: 2001. november 16, 2002. március 15, 2002. július 16.
INCO A5 – FELZÁRKÓZÓ GAZDASÁGÚ ÉS
FEJLETT IPARI ORSZÁGOK (Kísérő intézkedések)
Pályázati szám: ICFP599A5AM01
Tervezett költségvetés: 3 millió euró az egész periódusra
Beadási határidők: 2001. október 16, 2002. február
18, 2002. június 17.
A pályázati felhívások és a 2001. évi Munkaprogram
letölthetők az alábbi helyről:
http://www.cordis.lu/inco2/calls/calls.htm

INNOVÁCIÓS TREND-TÁBLÁZAT
Az EU Bizottsága által létrehozott innovációs trendtáblázat 2000 januárjától hozzáférhető az interneten.
Nyomon követi az innovációval kapcsolatos jogalkotást a összes EU tagországban, ezen kívül Bulgáriában, Cipruson, Csehországban, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Norvégiában, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Izraelben és Szlovéniában. A
szolgáltatás teljes kiépítése folyamatban van, ha
elkészül, a következő témakörök lesznek láthatók:
• az innovációval kapcsolatos jogszabályok Európa-szerte,
• az innovációval foglalkozó ügynökségek és kormányszervek adatbázisa,
• országjelentések,
• hathavi trend-jelentések,
• benchmarking-jelentések speciális témakörökben,
• statisztikai jelentések, mint pl. az innovációs eredményjelző tábla,
• az innovációs trend-táblázattal foglalkozó szolgálat hathavonként megjelenő Hírlevele,
• az innovációs trend-táblázattal foglalkozó szolgálat éves beszámolói,
• egyéb kiadványok.
A szolgáltatás címe: http://www.cordis.lu/trendchart

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
TÁMOGATJA A KKV-kat A
HATÁRMENTI RÉGIÓKBAN
Az INTERREG III. program keretében a Bizottság
91,1 millió euró támogatást nyújt a Németország és
Csehország, illetve az Ausztria és Szlovénia közötti
határ két oldalán működő kis- és középvállalkozásoknak. A támogatás csak a költségek felét fedezi, a
másik felét az országok és tartományok költségvetéséből és magántőke-beruházásokból kell biztosítani. A program új vállalkozások alapításához és a
határokon átnyúló infrastruktúrális szervezetek (hálózatok és tudományos parkok) működéséhez nyújt
segítséget. Külön keretet szánnak az emberi erőforrás-fejlesztésre, ösztönözve az együttműködést
az oktatás, képzés és a kultúra területén.
További információ:
http://www.inforegio.cec.eu.int/interreg3
Rovatvezető: Gombos László, Tel: 202 2522,
Fax: 212 2528, E-mail: gombos@omk.omikk.hu

Rovatvezető: Szabó Eszter, Tel: 202 2522,
Fax: 212 2528, E-mail: szeszter@omk.omikk.hu
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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 FELHÍVÁS!
A magas színvonalú kutatómunka kitüntetése

KKK HÍREK

Archimédesz-díj
A felhívás száma: IHP-ARP-01-1
A felhívást az EU Hivatalos Lapjának C 246. számában
tették közzé
Archimédesz-díj adható azoknak a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatóknak, akik olyan szakterületeken dolgoztak ki eredeti tudományos ötleteket
vagy elgondolásokat, amelyek az európai tudomány
fejlődése szempontjából igen jelentősek.
Ennek a pályázati felhívásnak a szempontjából a pályázók által elért jelentős tudományos és technológiai
eredményeknek az alábbi hat témakörhöz, ill. szakmai kihíváshoz kell kapcsolódniuk:
– struktúra és funkció a makromolekulákban,
– vízforrás-modellezés és -kezelés,
– az EU-beli demográfiai változás társadalmi és
gazdasági hatásai,
– energetikai berendezések,
– vízkultúra,
– a turizmusnak a természeti és emberi ökorendszerekre gyakorolt hatásai.
Az Archimédesz-díjat az unió kísérő intézkedésként
finanszírozza. A közösségi támogatás keretében lehetőség van pénzösszegek adományozására és/vagy az
elismerés ezzel egyenértékű egyéb formában történő
kifejezésére. A pénzösszeg adományozása jogot biztosít a kitüntetettek számára ahhoz, hogy jövőbeni tudományos pályafutásuk megkönnyítéséhez és a további szakmai fejlődésükhöz szükséges kiadásokat
ebből a forrásból fedezzék. A kitüntetésként odaítélt
pénzösszeg nagysága projektenként átlagosan 50.000
euróig terjedhet.
A kitüntetésre rendelkezésre álló keretösszeg: 450.000
euró
Beadási határidő: 2002. március 15., 17 óra
*

HATÁRIDŐ-MÓDOSÍTÁS
A „Speciális politikai kérdések stratégiai elemzése” c.
alprogram ez év február 1-jén közzétett pályázati felhívásában a kísérő intézkedésekre vonatkozó beadási határidő (2001. júl. 1-jéről) 2001. december 17-re módosul.
Rovatvezető: Dr. Gerzsó Géza, Tel: 202 2522,
Fax: 212 2528, E-mail: gerzso@omk.omikk.hu

Az Európai Bizottság öt kutatási programjavaslatot
és nemzeti kutatási programok támogatási hálózatának tervét tette közzé a következő keretprogram
(2002–2006) részeként. A javaslatok közül kettő a
KKK-ra vonatkozik:
• egy 715 millió eurós program, amely az élelmiszerek biztonságára, a környezetre és a fenntartható fejlődésre, a technológiai előrejelzésekre, a
metrológiára, a hamísítások elleni küzdelemre, a
természeti katasztrófák előrejelzésére és monitorozására, továbbá az adatbiztonságra vonatkozik;
• egy 330 millió eurós program, amely a nukleáris
szakterület alábbi részterületeivel foglalkozik:
nukleáris hulladék kezelése és elhelyezése, inspektorok és felügyelők képzése, atomreaktorok
biztonsága, nukleáris orvostudomány és sugárzások monitorozása.
Az összesen 1,5 milliárd euró értékű új kutatási és
fejlesztési program indítását, amely az Európai Kutatási Térség (ERA) egyik fő pillére lesz, 2002
második felére tervezik.
További információ: andrea.dahmen@cec.eu.int.
*
A KKK-nak az olaszországi Ispra-ban működő
kutatóintézeteit 2001. szeptemberben átszervezték
azzal a céllal, hogy erőfeszítéseiket jobban tudják
összpontosítani az EU célkitűzéseire. Az átszervezés nyomán növekszik a kiemelt területekre fordítható kritikus tömeg, a kihasználható szinergizmus, a felhasználói interfészek egyszerűsödnek, és
az intézmények valószínű létszámcsökkentésének
hatását ellensúlyozhatják. Az átszervezés kapcsán
eggyel csökken a KKK kutatóintézeteinek száma
azzal, hogy az Űrkutatás Alkalmazásai Intézetét
beolvasztják más kutatóintézetekbe, amelyek képesek az EU politika elsődleges célkitűzéseire fókuszálni tevékenységüket, elsősorban a fenti GMES
(Globális Monitorozás a Környezet és Biztonság
Védelmében) programra.
További információ:
http://www.jrc.cec.eu.int/more_information/

Rovatvezető: Roboz Péter, Tel: 202 2522,
E-mail: roboz@omk.omikk.hu
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EURATOM

HAZAI HÍREK

HÍREK

DAT 2001

Az Európai Bizottság újonnan meghirdetett kutatási
és fejlesztési programjai közé tartozik az összesen
330 millió eurós projekt, amelynek célja a nukleáris
terület kutatómunkájának fejlesztése a 2002–2006-os
6. Keretprogram keretében. Az egyes szakterületek a
következők:
Nukleáris hulladékok és melléktermékek kezelése, tárolása és elhelyezése.
Biztonsági felügyelők képzése és továbbképzése.
Atomreaktorok biztonsága.
Nukleáris orvostudomány.
Sugárzások detektálása és monitorozása.

A Magyar Adatbázisforgalmazók XI.
Konferenciája

*
Az új kutatási és fejlesztési programok az Európai
Kutatási Térség (ERA) fő támaszai. A Keretprogram
indítását 2002 közepére tervezik. Az ERA megvalósításának fő eszközei a következők:
– kiválósági intézmények hálózata az európai tudományos és technológiai minőség erősítésére;
– integrált projektek az európai versenyképesség
fokozásához és a kirívó társadalmi problémák
megoldására;
– közös részvétel nemzeti programokban ahhoz,
hogy a tagállamok tevékenységét összehangolják
az EU prioritásaival.
További információ: andrea.dahmen@cec.eu.int.
*
Új jelentéseket tettek közzé a CORDIS Információs
Szolgálatában az EURATOM projekt (Kutatás és
oktatás a nukleáris energia szakterületén) keretében,
amelyek a következő kutatási keretprogram (2002–
2006) tevékenységi körébe tartoznak. A friss jelentések és tanulmányok az új keretprogram megvalósításának hatásaira, a 2001. évi munkaprogram értékelésére, az energiaipar jövőjére, valamint a globális fenntartható fejlődés perspektíváira vonatkoznak az EURATOM szakterületein.
A CORDIS Információs Szolgálata a nukleáris energia termelésére és fejlesztésére vonatkozó egyéb kutatómunkákról is kínál információkat, köztük a friss
pályázati felhívásokról, az EU által támogatott projektek példáiról, helyi segítségnyújtásról, hírekről és
eseményekről.

Időpont: 2001. november 26–28.
Helyszín: MATÁV székház
Budapest, I. kerület Krisztina krt.55.
Téma: „eEurope” + akcióterv, a magyar tartalomipar fejlesztése, folyamatosság és megújulás.
*

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A
KÖRNYEZETKÖZPONTÚ
VÁLLALATIRÁNYÍTÁS KÉRDÉSEI AZ
EU-CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN
A TÜV Rheinland Hungária a HUNGEXPO Vásár
és Reklám Rt. együttműködésével, 2001. október 4én „A környezetvédelem és a környezetközpontú
vállalatirányítás kérdései az EU-csatlakozás küszöbén” címmel konferenciát rendezett.
A konferenciára az ÖKO-TECH Nemzetközi Környezetvédelmi és Kommunális Szakkiállítás keretében, szakmai kísérő rendezvényként kerül sor.
Helyszín a Budapesti Vásárközpont Külkapcsolati
és EU Központja (Budapest X. Expo tér 1.)
A részvétel díjmentes és lehetőséget nyújt a résztvevők számára a konferencia napján az ÖKOTECH Szakkiállítás, valamint a párhuzamos kiállítások megtekintésére.
További információ: TÜV Rheinland Hungária,
Vecsei Dalma vagy Bíró Zsolt Tel.: 461-1281, 4611264, Fax: 461-1199
*

X. MAGYAR MINŐSÉG HÉT
Helyszín: Honvédelmi Minisztérium és Szabadidő Központ Kht. „A” épület Színházterme
(Budapest XIV. Stefánia út 34.)
Időpont: 2001. november 5–8.
Rendezők: A Magyar Minőség Társaság és az
EOQ-MNB
További információ: Magyar Minőség Társaság
Czétényi Istvánné, 1091 Budapest, Üllői út 25.

További információ: www.cordis.lu/fp-5-euratom.

Tel: 456-6946, fax: 456-6954 (Második meghirdetés)
Rovatvezető: Roboz Péter, Tel: 202 2522,
E-mail: roboz@omk.omikk.hu

(Forrás: MISZ Hírlevél, 2001. augusztus 29.)
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