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Pályázati felhívás

A mikroelektronikai kormánybiztos az illetékes minisztériumok, vállalatok, társadalmi, ill. tömeg
szervezetek és országos érdekképviseleti szervek közreműködésével

„FIATALOK A M IKROELEKTRONIKA ALKALMAZÁSÁÉRT”  
címmel, 1983. január 1-vel kezdődően nyilvános, pályázatot hirdet.

A pályázat célja
Az Elektronikai Alkatrészek és Részegységek Központi Fejlesztési Program keretei között és arra 
építve feltárni azokat a konkrét alkalmazási területeket, amelyek

— elősegítik a népgazdaság különböző területein kialakuló elektronizálási folyamatokat,
— elősegítik a berendezésorientált elektronikai alkatrészek és rendszerek felhasználásán ala

puló korszerű, versenyképes termékek részarányának növelését,
— elősegítik az elektronikai termelési kultúrák széles körű elterjesztését,
— elősegítik az elektronika hatékony alkalmazását biztosító műszaki-gazdasági feltételek 

javítását,
— elősegítik az elektronikai alkatrészeket gyártó és azokat felhasználó gazdasági egységek 

közötti kooperatív szervezeti formák létrehozását,
— bemutatják az elektronika alkalmazásának gazdasági és társadalmi hatásait.

Az alkalmazási területek szakszerű bemutatásával lehetővé kell tenni, hogy a hazai elektronikai 
kutató, fejlesztő és gyártó bázisok a pályázók javaslatai és a kért dokumentumok alapján előirá
nyozhassák a szükséges áramkörök tervezését és gyártását.
A 7 konkrét témakört a részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Kategóriák és díjak 
A páyázaton

I. vállalati, intézményi kollektívák (2 vagy több fő)
II. egyéni pályázók (2 fő) 

vehetnek részt.
Pályadíjak az I. ketegóriában:
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Pályázati hirdetmény
(Kivonat)
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A népgazdaság fejlődésének jelenlegi és előttünk álló szakaszában döntő feltétele, hogy javul
jon a termelés és a gazdálkodás hatékonysága. Erőforrásaink korlátozottsága és változó világpiaci 
feltételek miatt előtérbe került a szellemi tartalékaink jobb feltárása és hasznosítása. A  kormány 
széles körű programot hagyott jóvá [1032/1982. (VII. 1.) MT sz. határozat] olyan műszaki-gazda
sági feltételek és eszközök létrehozására, amelyek révén a gazdaságosabb anyagfelhasználás, a faj
lagos anyagmegtakarítást eredményező termékszerkezet-korszerűsítés, a gyártmányok és a techno
lógiák korszerűsítése a gazdasági munka középpontjába kerül.

A program végrehajtásához széleskörű társadalmi aktivitásra van szükség, amelynek kibon
takoztatását segíti az Ipari Minisztérium kezdeményezésére több minisztérium és országos hatáskörű 
szerv, a MTESZ és más társadalmi és tömegszervezetek támogatásával, együttesen kiírt

„ÉSSZERŰ ANYAGTAKARÉKOSSÁG MEGVALÓSÍTÁSA”
c. pályázat.

A pályázat részvételében nyilvános, jellegében titkos rendszerű.

A  pályázat célja:
A gazdaságos anyagfelhasználás és technológia korszerűsítési kormányprogram végrehajtásá

nak segítése széles körű társadalmi mozgalom kibontakoztatásával, az anyagtakarékos szemlélet 
országos szintű elterjesztésével.

A részleteket, az értékelési szempontokat a pályázati kiírás tartalmazza.
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