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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Egyetemi Polgárok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az Európai Bizottság előterjesztette az Európai Kutatási Tanács
2021. évi munkaprogramját. Ez a Horizont Európa keretprogramnak, Európa 2021 és 2027 közötti
időszakra szóló új kutatási és innovációs keretprogramjának első munkaprogramja. A munkaprogram
három fő pályázati felhívást tartalmaz felderítő kutatási tevékenységekre, összesen 1,9 milliárd eurós
költségvetéssel. Az új pályázati programon belüli első pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács indító
támogatására vonatkozik, de várhatóan hamarosan elérhetők lesznek a konszolidációs támogatásról és
az élkutatói támogatásról pályázati felhívások is.
A pályázatokkal kapcsolatos hírek, események és a projekt ötletek megfogalmazása jegyében ajánlom
szíves figyelmükbe a hírlevelünk 3. évfolyamának 3. számát.

Dr. Hutkai Zsuzsanna
irodavezető
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FÓKUSZBAN

PÁLYÁZAT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJÁNAK
ELNYERÉSÉRE
A Magyar Tudományos Akadémia nyílt pályázatot hirdet a 156/1997. (IX. 19.) számú Kormányrendelettel
létrehozott Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedő kutatásifejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére az Magyar Tudományos Akadémia elnöke által
felkért és az Magyar Tudományos Akadémia köztestületi keretei között működő Kuratórium nyilvános
pályázati rendszerben ítéli oda. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal
rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak.
Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában
létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az Magyar Tudományos Akadémia doktora cím elnyerésére
irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban
benyújtható.
A pályázatot elnyert kutatók 2021. szeptember 1-jétől, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának
kedvező döntése alapján részesülnek az ösztöndíjban.
Azok a Bolyai ösztöndíjat elnyerők, akik több mint 3 éve rendelkeznek PhD fokozattal, további
támogatásra pályázhatnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság
Program Bolyai + Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat keretén belül, mely pályázatok
szakmai elbírálását szintén a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma
végzi. Az ösztöndíj határozott időre (3, 2 vagy 1 évre) szól, és legfeljebb két alkalommal kapható meg.
Aki korábban egy alkalommal már részesült Bolyai ösztöndíjban, az abban az esetben nyújthat be újabb
pályázatot, ha az első ösztöndíjas ciklusának záró kutatási jelentése "kiemelkedő" vagy "jó" minősítésű
volt. A sikeres pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi tudományos
intézménynél legalább heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ez alól
kivételt jelentenek a határon túli magyar kutatók, viszont az ő esetükben is elengedhetetlen a projektet
befogadó magyarországi kutatóhely fogadókészségéről szóló nyilatkozat.
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (Kvtv.) 64 § (3)
bekezdése rögzíti az ösztöndíj havi összegét, amely összeg a pályázat kihirdetésének napján 124 500
Ft. A törvény 1. mellékletének a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetében a 2021. évre
meghatározott kiadási előirányzatok terhére a 2021-ben elnyerhető új ösztöndíjak várható száma 160.
Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma 32. A Támogató
saját forrás meglétét nem követeli meg.
Rögzízési határidő: 2021. március 12. 12:00
Pályázattal kapcsolatos bővebb információ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
honlapján érhető el.
Forrás: Magyar Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
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A KÖZÖS EURÓPAI ÉRDEKEKET SZOLGÁLÓ KIEMELT PROJEKTEK BEMUTATÁSA
Az IPCEI (Important Projects of Common European Interest) egy speciális eszköz az európai közérdeket
képviselő, uniós transznacionális együttműködésen alapuló stratégiai jelentőségű projekteknek az uniós
állami támogatási szabályokkal összhangban történő nemzetállami finanszírozásához.
Röviden, az IPCEI projektek feltételesen, de mentesülnek az Európai Unió állami támogatásra vonatkozó
versenytilalmi korlátozásai alól. Ezáltal emelt szintű támogatási intenzitást tesznek lehetővé, mivel a
projektek akár a finanszírozási hiány 100%-áig támogathatók.
Az IPCEI projektek megvalósításához legtöbbször jelentős állami támogatásra is szükség van, hiszen a
pályázat tárgyát képező, kialakulóban lévő technológiák kezdetleges fejlettségi szintje és a tapasztalatok
hiánya miatt, piaci alapon, jellemzően nem térülnének meg. Az Európai Unió Működéséről szóló
Szerződés 107. cikk (1) bekezdése alapján állami támogatás nyújtása, annak versenytorzító és a
tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt negatív hatásai miatt, főszabályként tilos. A kivételeket a
tagállamok támogatási politikáját ellenőrző Európai Bizottság határozza meg, az Európai Unió
Működéséről szóló Szerződésben foglalt úgynevezett mentesítési jogcímek alapján.
A szerződés 107. cikk (3 bekezdés b) pontja alapján a belső piaccal összeegyeztethető a közös európai
érdekeket szolgáló kiemelt projektek (Important Projects of Common European Interest, IPCEI) állami
támogatása. A Bizottság 2014-ben fogadott el „Az európai közérdeket képviselő jelentős projektek
megvalósításának
előmozdítására
nyújtott
állami
támogatás
belső
piaccal
való
összeegyeztethetőségének elemzési kritériumairól HL 2014/C 188/02” c. közleményt, ami az IPCEI
„alapdokumentumának” tekinthető.
Összefoglalva, az IPCEI célja, hogy olyan jelentős és nagyméretű, szektorokon átívelő és komoly
innovációval bíró, stratégiai jelentőségű projekteket támogasson, amelyek európai szinten jelentős
tudományos, társadalmi gazdasági kihívásokra adnak válaszokat. Tekintettel arra, hogy a projekt
fokozott technológia és pénzügyi kockázatai miatt más keretek között nem lennének megoldhatóak,
ezért együttes, összehangolt erőfeszítéseket, valamint transznacionális köz- és magánberuházásokat
igényelnek több tagállam részéről.
Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

INNOVÁCIÓS MENEDZSER TRÉNING INDULT AZ EGYETEMEN
2021. március 1-jén megkezdődött az Innovációs és Technológiai Iroda által szervezett Innovációs
menedzser tréning, amelyre a várakozásokat felülmúló érdeklődés mutatkozott. A tréningre több mint
negyven fő érdeklődő regisztrált.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatói, oktatói, PhD hallgatói, valamint kutatásfejlesztési és
innovációs projektek menedzselésében résztvevő egyetemi polgárok online tájékoztató keretében kaptak
tájékoztatást a trénig részleteiről, a részvétel feltételeiről.
A tréning az online térben valósul meg, 2021. április 30-án zárul.
Az innovációs menedzser tréning célja a kutatásmenedzsment és az innováció jobb megértésén keresztül
olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a kutatásfejlesztési és innovációs projektek
menedzseléséhez szükséges alapfokú elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel.
A tréning a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott 2019-1.2.1-EGYETEMIÖKO-2019-00014 azonosítószámú, „Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK)” című
projekt keretében valósul meg.
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ÚJ HIVATALI EGYÜTTMŰKÖDÉS SEGÍTI A VÁLLALKOZÁSOK PIACRA JUTÁSÁT
Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalával, hogy közösen támogassák az innovatív vállalkozások piacra jutását.
2020 bebizonyította, hogy az innovatív cégek teljesítenek legjobban a nehéz időkben, és kiderült az is,
hogy volt értelme bővíteni az előző évtized során a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek
forrásait. Ilyen célokra csak tavaly 43 milliárd forinttal több jutott a költségvetésből, mint egy évvel
korábban. A tehetség, az ötlet, a magyar kreativitás hasznosulásához ugyanakkor szükség van az őket
támogató állami szervezetek összefogására is. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal ezt a segítő hátteret teremti meg.
A kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység kiemelt színhelye a felsőoktatás, ezért fontos, hogy a
magyar egyetemeken a hallgatók, a kutatók és a piaci szereplők együttműködve dolgozhassanak. A
felsőoktatás fejlesztésére a következő években 1500 milliárd forint jut, de a kormány sok más
intézkedéssel is ösztönzi a KFI tevékenységet.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felvilágosító, szemléletformáló programokkal szeretné felhívni a
figyelmet arra, mit érdemes jogi oltalom alá helyezni, és ez milyen előnyöket eredményezhet. A szellemi
tulajdon
belföldi
hasznosítása
nemzetstratégiai
érdeknek
tekinthető.
Az
egyetemeken,
kutatóműhelyekben, vállalkozásokban megszülető ötleteket szellemi tulajdonjogokban kell
megjeleníteni, a segítő hátteret pedig támogató szabályokkal, hatósági ösztönzéssel vagy épp
adókedvezményekkel ki kell terjeszteni az innovációs értéklánc minden elemére.
Magyarországon tízezernél több vállalkozás foglalkozik aktívan a szellemi tulajdonaival, de ez csupán az
összes gazdasági tárasaság alig 3 százaléka. Az egy hónap múlva 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatal a jubileumát kiváló alkalomnak tekinti arra, hogy felhívja a figyelmet a szellemi tulajdonjog
jelentőségére, és arra, hogy létrejötte óta Magyarországon több mint 200 ezer oltalmat és szabadalmat
jegyeztek be.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal együttműködése azért indokolt, mert az utóbbi
évek ösztönző, támogató intézkedéseinek köszönhetően a magyar innovációs közösség kibővült, ezzel
új szakaszba lépett a belföldi KFI tevékenység. Az újítások ugyanakkor sokkal nagyobb hasznot
hajthatnának, ha azokat az eddigieknél hatékonyabban sikerülne megvédeni, és a korábbiakhoz képest
több szabadalmi-oltalmi bejegyzés jönne létre a magyar ötletekből.
2020-ban a pályázók köre tovább bővült, és a 3 évvel korábbi kerethez képest megduplázódott a KFI
forrás összege. Ugyanilyen fontos eredménynek tekinthető, hogy a nehézségek ellenére sikerült
megőrizni a magyar innovációs közösség bizakodását. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal ennek érdekében meghosszabbította a pályázati határidőket, és 47 milliárd forintot fizettek ki a
tervezettnél korábban, hogy segítsék a válság miatt nehéz helyzetbe jutott jelentkezőket.
Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
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ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

MAGYAR-IZRAELI PROGRAM A KUTATÓI MOBILITÁS TÁMOGATÁSÁRA
Akár már 2021 második felében közös, kutatói mobilitást támogató programot indíthat Magyarország és
Izrael. A program célja az ipari és innovációs kapcsolatok szorosabbra fűzése, ennek érdekében a
társminisztériumok szándéknyilatkozatban jelölik ki a stratégiai együttműködések kiemelt területeit. Az
együttműködési keretrendszert rögzítő szándéknyilatkozat aláírása a magyar Innovációs és Technológiai
Minisztérium és az izraeli Tudományos és Technológiai Minisztérium között jelenleg folyamatban van. A
felek közötti véglegesítésre a gazdasági együttműködési vegyesbizottság következő ülésén vagy
társelnöki találkozóján kerülhet sor.
Az aláírást követően várhatóan még idén elindul a kutatói mobilitást támogató közös TéT pályázat.
Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium

NKE STRATÉGIAI FEJLESZTÉSEK
Az Egyetemen megvalósuló legfontosabb fejlesztési programokkal kapcsolatos, folyamatosan frissülő
információkról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat:
https://www.uni-nke.hu/egyetem/strategiai-fejlesztes/fejlesztesi-programok

6

HORIZONT EURÓPA - NEMZETKÖZI PROJEKT INFORMÁCIÓK
A Horizont Európa keretprogramban való sikeres felkészülésben és az aktuális kutatás-fejlesztési,
innovációs pályázatokban való részvételhez a H2020 Információs Pont munkatársai – Csernák Dávid,
Sövény Andor, Szabó Ilona- nyújtanak segítséget az alábbi elérhetőségen: horizon.nke@uni-nke.hu

INDUL A HORIZONT EURÓPA KERETPROGRAM
Az Európai Bizottság előterjesztette az Európai Kutatási Tanács 2021. évi munkaprogramját. Ez a
Horizont Európa keretprogramnak, Európa 2021 és 2027 közötti időszakra szóló új kutatási és innovációs
keretprogramjának első munkaprogramja. Három fő pályázati felhívást tartalmaz felderítő kutatási
tevékenységekre, összesen 1,9 milliárd eurós költségvetéssel. Az Európai Kutatási Tanács a világ olyan
élvonalbeli kutatóinak nyújt támogatást, akik készek Európába jönni vagy itt maradni, hogy itt
dolgozzanak azokon az áttörést jelentő tudományos és technológiai felfedezéseiken, amelyek a jövő új
iparágainak, piacainak és társadalmi innovációinak alapját képezhetik.
A 2021–2027-es időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetés egészéből az Európai Kutatási Tanács
több mint 16 milliárd eurót fog kapni a Horizon Europe program keretében, ami 22%-os növekedést
jelent a Horizon 2020 keretprogramhoz képest.
Az új pályázati programon belüli első pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács indító támogatására
vonatkozik. E támogatás hozzásegíti az élvonalbeli kutatókat, hogy saját független kutatócsoportot vagy
kutatási programot indítsanak. A pályázati felhívások 619 millió eurós költségvetéssel kerülnek kiírásra.
A jelentkezési határidő: 2021. április 8.
A munkaprogram ütemtervének megfelelően a továbbiakban a következő pályázati felhívásokra kerül
sor: várhatóan 2021. március 11-én meghirdetik a saját független kutatócsoportjukat vagy programjukat
konszolidáló kutatóknak szóló, 633 millió eurós költségvetésű konszolidációs támogatás iránti pályázati
felhívást. A pályázatok benyújtásának határideje:2021. április 20. Végül várhatóan 2021. május 20-án
teszi közzé az Európai Kutatási Tanács az élkutatói támogatásra szóló felhívását élvonalbeli vezető
kutatók számára, 626 millió eurós költségvetéssel és 2021. augusztus 31-i határidővel.
Az új keretprogramra való áttérés miatt a 2021. évi munkaprogramban nem állnak rendelkezésre
szinergiatámogatások. Szinergiatámogatások odaítélésére valószínűleg a 2022-es munkaprogram
keretében fog ismét sor kerülni. Az Európai Kutatási Tanács irányító testülete, a Tudományos Tanács
jelenleg vizsgálja a koncepcióigazolási (Proof of concept) támogatást, ezért az sem szerepel ebben a
munkaprogramban.
Bővebb információ az alábbi honlapon érhető el.
Forrás:Magyar Fejlesztési Központ
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ÚJ EURÓPAI UNIÓS PARTNERSÉGEK, ÉS KÖZEL 10 MILLIÁRD EURÓS BEFEKTETÉS A ZÖLD ÉS
DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSBA
A Bizottság tíz új Európai Partnerség létrehozását javasolta az Európai Unió, a tagállamok és/vagy az
ipar között. Az Európai Partnerség létrehozásának célja a zöld és klímasemleges, valamint digitális
Európa felé való átmenetet felgyorsítani. További célként jelenik meg az európai ipar ellenállóbbá és
versenyképesebbé tétele. Az Európai Unió közel 10 milliárd euró összegű finanszírozást fog biztosítani,
amelyet a partnerek legalább ezzel egyenértékű összegű beruházással egészítenek ki. Az együttes
ráfordítás várhatóan további beruházásokat fog generálni, és hosszútávon kedvező hatást gyakorol a
foglalkoztatásra, a társadalomra és a környezetre.
Az Európai Partnerségek a kitűzött célokat a következő tematikus bontás szerint valósítják meg:
1. Globális egészségügyi EDCTP3
2. Innovatív egészségügyi kezdeményezés a megelőzés, a diagnosztika és a kezelés terén
3. Kulcsfontosságú digitális technológiák a digitális átalakulás jegyében
4. Körforgásos bioalapú gazdaság a klímasemlegesség jegyében
5. Tiszta hidrogéntechnológiák európai értékláncának kidolgozása
6. Európai Partnerség a tiszta légi közlekedésért
7. Az európai vasút radikális átalakítása a zöld megállapodás érdekében
8. „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatás (ATM 3)
9. Európai Partnerség az intelligens hálózatokért és szolgáltatásokért
10. Önfenntartó metrológiai hálózatok létrehozása
Az Európai Partnerségek a Horizon Europe, az EU új kutatási és innovációs programja (2021–2027) által
biztosított megközelítések. Céljuk a köz- és magánforrások mozgósítása révén javítani és felgyorsítani
az új innovatív megoldások fejlesztését és elterjedését a különböző ágazatokban. A partnerségek a közés magánszférabeli partnerek széles köre előtt nyitva állnak, például az ipar, az egyetemek, a
kutatószervezetek, a helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű közfeladatot ellátó szervek,
valamint a civil társadalmi szervezetek, köztük alapítványok és nem kormányzati szervezetek előtt.
Forrás: Magyar Fejlesztési Központ
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK
Pályázati szakmai terveiket a további lépések egyeztetése érdekében a dékán, illetve nem
karhoz tartozó szervezeti egység vezetőjének írásbeli jóváhagyásával kérjük, szíveskedjenek
megküldeni a palyazatkezeles@uni-nke.hu e-mail elérhetőségre a pályázat benyújtását
megelőzően, lehetőség szerint/ minimum 30 munkanappal.

ERC STARTING GRANT (ERC-2021-STG)
The ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at
which they are starting their own independent research team or programme. Principal Investigators must
demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.
Submitting full proposals: 08 April 2021
Official page of the Call

INNOVÁCIÓS VERSENY – VODAFONE DIGITÁLIS DÍJ
Harmadik alkalommal hirdette meg a Vodafone Magyarország Alapítvány a Vodafone Digitális Díjat,
melyre három kategóriában várják a jelentkezések beérkezését. A pályázat célja, hogy a Vodafone
Magyarország Alapítvány ösztönözze a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket.
A felhívásra már működő, de fejlesztendő projektekkel, vagy bevezetés előtt álló digitális megoldással
lehetséges pályázni. A pályázatra 18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen,
valamint nonprofit és forprofit szervezetek is jelentkezhetnek. A felhívásra egy személy vagy szervezet
több pályázatot is benyújthat.
Az innovációs versenyre meghirdetett kategóirák:




Digitális egészségügy
Digitális oktatás
Bolygónk és fenntarthatóság

Benyújtási határidő: 2021. április 20.
A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el.

9

A KÁBÍTÓSZER-ELLENI POLITIKA KEZDEMÉNYEZÉSEINEK TÁMOGATÁSA
A felhívás keretében közzétett pályázatok a kábítószer-ellenes politika területén támogatják az alábbi
kezdeményezéseket:
-

-

elemző tevékenységek, például adatgyűjtés, közös módszertanok kidolgozása, felmérések,
kutatási tevékenységek, értékelések, műhelytalálkozók, szakértői találkozók;
képzési tevékenységek, például személyzeti csereprogramok, műhelyek, szemináriumok,
oktatók képzése, online képzések;
kölcsönös tanulási, együttműködési, figyelemhívó és információterjesztéssel kapcsolatos
tevékenységek, például a bevált gyakorlatok meghatározása és cseréje, szakértői értékelések,
konferenciák, szemináriumok, tájékoztató kampányok, kiadványok, internetes vagy egyéb
képzési modulok kidolgozása;
hálózatkiépítési tevékenységek.

Benyújtási határidő: 2021. április 22.
A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el.

AZ EUREKA PROGRAMBAN VALÓ MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozói szféra,
különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő
EUREKA programban való magyar részvétel támogatása.
A pályázati konstrukció 3 alprogramra oszlik, amelyek lépcsőzetesen nyílnak meg:
-

Osztrák-magyar együttműködésben zajló EUREKA-projektek: kiemelt cél az automatizált vezetés
határokon átnyúló tesztelésével kapcsolatos közös kutatási és fejlesztési projektek támogatása

-

Német-magyar együttműködésben zajló EUREKA-projektek: kiemelt cél a kis- és
középvállalkozások kutatás-fejlesztési projektjeinek támogatása olyan prioritási területeken, mint
az ipar 4.0, a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, az autonóm gépek és rendszerek,
valamint a biotechnológia
Általános, egyéb relációkkal folytatott együttműködésben zajló EUREKA-projektek

-

Benyújtási határidő általános EUREKA esetén: 2021. április 30. 12:00 óra
2021. október 28. 16:00 óra
A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el.
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PÁLYÁZAT AZ ERA-NET COFUND ÉS EJP COFUND PROGRAMOK KÖZÖS NEMZETKÖZI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAIBAN SIKERESEN SZEREPLŐ MAGYAR SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy az EU Horizont
2020 kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal részvételével zajló ERA-NET COFUND, illetve European Joint Programme COFUND
programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a
hazai finanszírozási keretet biztosítsa. Hazai támogatásra támogatási kérelmet önállóan vagy nemzeti
konzorciumi formában lehet benyújtani.
Benyújtási határidő: 2021. október 29.
A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el.

BELSŐ HATÁRIDŐT MEGHALADÓ PÁLYÁZATOK ADATTÁRA

OTKA –FELHÍVÁS MAGYAR-OSZTRÁK ÉS MAGYAR-SZLOVÉN NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN
ALAPULÓ KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATOKHOZ (ANN_21, SNN_21)
A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik
kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértői és
sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni. Kiemelt cél a hazai
kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködésének elősegítése, a magyar tudomány nemzetközi
beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségének
növelése.
Benyújtási határidő: 2021. március 18.
A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el.

CALL FOR PROPOSALS ON BETTER LAW ENFORCEMENT IN THE AREA OF ILLICIT DRUG
TRAFFICKING, IN PARTICULAR OF COCAINE
The present Call for Proposals aims at funding projects on better law enforcement in the area of illicit
drug trafficking.
Project applications submitted under the present Call for Proposals must address at least one of the
following priorities:
-

Joint training programmes for law enforcement to enhance the EU's capacity to target drug
trafficking, in particular of cocaine.
Activities aimed at facilitating the exchange of operational information for capacity building in
order to prevent drug-related crime.
Investigations and other activities aimed at dismantling storage and production facilities for illicit
drugs, in particular of synthetic drugs.

Submitting full proposals: 18 March 2021
Official page of the Call
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KÖZÖS EU-S KEZDEMÉNYEZÉSEKBE VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS TÁMOGATÁSA
A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás
biztosításával ösztönzi magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi – részben az EU Horizont
2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott – közös
programokba és kezdeményezésekbe:
-

Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (AAL)
EUROSTARS Program (EUROSTARS)

Az ezen programokban való részvétel hozzájárul az Európa 2020 stratégia keretében tett nemzeti K+F
célkitűzések eléréséhez, valamint a tagállamok nemzeti kutatás-fejlesztési programjainak
összehangolásához és ezen keresztül a kutatás-fejlesztésre fordított európai források hatékonyabb
felhasználásához. A források koncentrálásával olyan nagyléptékű kutatási programok valósulnak meg,
amelyek fontos társadalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai ipar
versenyképességét fokozzák.
Benyújtási határidő: 2021. március 25.
A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el.

AZ EIT KIC TÁRSULÁSOKBAN TÖRTÉNŐ MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA - 2021-1.2.1-EITKIC
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy kiszámítható
forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság
és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási
eredmények hasznosítását, valamint az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató
tevékenységek fejlesztését. A felhívás további céljaként jelenik meg a hazai EIT KIC ökoszisztéma
erősítése, valamint újabb hazai együttműködő partnerek bevonása.
A felhívásra költségvetési szervek, vállalkozások, felsőoktatási intézmények, egyéb költségvetési
kutatóhelyek pályázhatnak.
A támogatási kérelem önállóan és konzorcium formájában is benyújtható.
Benyújtási határidő: 2021. március 31. 16:00 óra
A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el.
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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK
AJÁNLÓ
HORIZONT EURÓPA: A POLGÁROK BIZTONSÁGÁÉRT – KONZULTÁCIÓ
IDŐPONT: 2021. március 5. 10:00-11:00
HELYSZÍN: online
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal online webinárium sorozatot indít hazai kutatási és
innovációs szervezetek számára. A webinárium célja a 2021. áprilisától induló Horizont Európa kutatási
és innovációs keretprogramba történő sikeres pályázás támogatása. A március közepéig tartó sorozat
keretében a Horizont Európa program egyes részeit mutatják be, valamint a rendezvényekhez
kapcsolódóan konzultációs lehetőséget is biztosítanak az érdeklődők számára. A részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött.
Jelentkezési határidő: 2021. március 4. 15:00 óra
Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

HORIZONT EURÓPA: DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁK, IPAR ÉS ŰRKUTATÁS – KONZULTÁCIÓ
IDŐPONT: 2021. március 5. 11:00-13:00
HELYSZÍN: online
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal online webinárium sorozatának folytatása.
A webinárium és konzultáció elsődleges célja a felmerülő kérdések megválaszolása, valamint a
pályázáshoz kötődő specifikus kérdéskörök egyeztetése a Horizont Európa kutatási és innovációs
keretprogramban történő sikeres pályázása érdekében. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció
szükséges.
Jelentkezési határidő: 2021. március 4. 15:00 óra
Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
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EURÓPAI KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS NAPOK
IDŐPONT: 2021. június 23-24.
HELYSZÍN: online
A Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága szervezésében harmadszorra kerül megrendezésre
az Európai Kutatási és Innovációs Napok elnevezésű online konferencia.
Az Európai Kutatási és Innovációs Napok 2019-es első megrendezése óta az Európai Bizottság olyan
kiemelt rendezvénye, amely a kutatás és az innováció jövőjéről szól.
A rendezvény napirendjében az Európai Kutatási Térség megerősítésére irányuló új kezdeményezésekre
összpontosít, és kiemeli a kollektív kutatás és innováció fontosságát a koronavírus okozta károk
helyreállításában, valamint a környezettudatos és digitális jövő tervezésében.
A kétnapos rendezvény jóvoltából lehetőség nyílik a döntéshozók, a kutatók, a vállalkozók és az
állampolgárok együttműködésére, valamint arra, hogy megvitassák és alakítsák a kutatás és az
innováció jövőjét Európában és azon kívül is.
Bővebb információ az alábbi honlapon érhető el.
Forrás: Magyar Fejlesztési Központ
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A Navigátor című hírlevelet a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda (PPI) 2019.
májusában indította azzal a céllal, hogy a kiadvány hasznos információkkal segítse az
egyetemi pályázati tevékenységet, továbbá, hogy kiindulópontként szolgálhasson a pályázni
kívánók számára, megbízható tájékoztatást adva a hazai és nemzetközi pályázati
kiírásokról, a megvalósítás tekintetében releváns szabályokról és azok változásairól.
További információkkal kapcsolatban örömmel állunk rendelkezésükre, elérhetőségünk:
palyazatkezeles@uni-nke.hu
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Pályázati és Projektmenedzsment Iroda
1083 Budapest, Ludovika tér 1., Ludovika Szárnyépület
Az elektronikus kiadványt készítette:
Csernák Dávid, Dr. Hutkai Zsuzsanna, Mezőné Juhász Hajnalka, Petrovics Anikó,
Sövény Andor, Szabó Ilona,
Szerkesztő: Petrovics Anikó, Szabó Ilona
A kiadvány szerkesztése lezárva: 2021. 03.03.
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