
 

 

  

2021/2. szám 

3. évfolyam 

  



2 
 
 

KÖSZÖNTŐ             

Tisztelt Egyetemi Polgárok! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kooperatív Doktori Program pályázat keretében a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem a pályázó tizennyolc magyar egyetem közül a hét legeredményesebb intézmény 

között szerepel.  

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon 

munkavállalók létszámát, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel 

kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában. 

A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel, ötleteikkel és javaslataikkal továbbra is forduljanak hozzánk 

bizalommal. 

 

 

Dr. Hutkai Zsuzsanna 

irodavezető 
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FÓKUSZBAN 

               

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT 

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az 

Agrárminisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

támogatásával, 29. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. 

A 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a 

kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen nyolc kategóriában kaphatnak díjat: 

 2020. évi Ipari Innovációs Díj, 

 2020. évi Informatikai Innovációs Díj, 

 2020. évi Agrár Innovációs Díj, 

 2020. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj, 

 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja, 

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díja, 

 "Alapkutatástól a piacig" 2020. évi Innovációs Díj 

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek 

a 2020. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új 

szolgáltatások értékesítése, stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja 

tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-

transzfer lehet. 

A bírálóbizottság az innovációból 2020-ban elért eredmény/árbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági 

előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, és társadalmi hasznosságát, valamint a 

pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli. 

Előző Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet. 

Beadási határidő: 2021. február 10., 15:00 óra 

Forrás: Magyar Innovációs Szövetség 

               

  

https://www.innovacio.hu/3b_hu_felhivas.php
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NEMZETI LABORATÓRIUMOK PROGRAM 

A digitális átalakulás korszakában a tudás átadás, csere felértékelődő forrását a hálózatok képezik, 

melyre tekintettel a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium szakpolitikai támogatásával a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus 

területein olyan tudásközpontok, Nemzeti Laboratóriumok létrehozását és működtetését kívánja 

támogatni, amelyek az egyes szakterületek kiemelkedő tudományos csomópontjává válhatnak. 

A 2020-as évben az „Ipar és digitalizáció”, a „Kultúra és család”, az „Egészség”, valamint a „Biztonságos 

társadalom és környezet” kutatási-fejlesztési területen belül tervezetten az alábbi 17 Laboratórium 

kialakítása kezdődött meg, melyek közül 4 esetben jogszabályi rendelkezések alapján történik a 

Laboratóriumok létrehozása és finanszírozása, 13 esetben pedig az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatalhoz benyújtott egyedi kérelmek értékelése alapján kerültek támogatásra a projektek. 

A Nemzeti Laboratórium felfedező és kísérleti megközelítésű kutatásoknak új, nemzetközi dimenzióját 

nyitó, együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtér a kutatási eredmények társadalmi, 

gazdasági, környezeti hasznosítására. 

A Nemzeti Laboratórium fő célkitűzései: 

 egy adott tématerület hazai szakmai műhelyeinek koncentrálása, 

 jelentős globális problémákra nemzetközi szinten választ adni képes kompetenciák fejlesztése, 

 kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítása (tudástranszfer). 

A „Biztonságos társadalom és környezet” tématerülethez kapcsolódóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

„Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium” című egyedi kérelme alapján támogatásban részesült 

és Nemzeti Laboratóriumot hozott létre. 

Az Egyetemen működő Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium Magyarország Nemzeti Biztonsági 

Stratégiáját követve (1163/2020. (IV.21.) Korm. határozat) a technológia-alapú biztonság három 

pillérének – az intézménybiztonság, a településbiztonság és a kiberbiztonság – integrált kutatását és a 

kapcsolódó innovációkat célzó programok országos hatókörű kutatóhelye. A Nemzeti Laboratórium a 

biztonságtechnológiai kutatásoknak olyan átfogó szemléletű és nyitott kutatási kereteként működik, 

amelyben a hazai kutatásokat az európai szintű kutatási és pályázati hálózatépítésbe nagyobb eséllyel 

lehet bekapcsolni, biztosítva egyben a tudományos hátteret és egyetemi infrastruktúrát is. 

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

               

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok
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KIEMELKEDŐ EREDMÉNY A KOOPERATÍV DOKTORI PROGRAM PÁLYÁZATON 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból, a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján nyílt pályázatot hirdetett a „Kooperatív Doktori 

Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz” címen. 

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon 

munkavállalók létszámát, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel 

kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában. 

A Kooperatív Doktori Program 2020. évben meghirdetésre került pályázata azok számára biztosít 

támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen 

is végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását. 

A beérkezett pályázatok szakmai értékelésének eredményeképpen – a Kooperatív Doktori Kollégium 

javaslatára, az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyásával – 18 felsőoktatási intézmény 

246 pályázója részesülhet ösztöndíjban. A Program keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 18 

doktorandusza nyert többéves támogatást. Ezzel az Egyetem a 7 legeredményesebb intézmény között 

szerepel a 18 magyar egyetem közül. 

A Programban részt vevő doktori hallgatók vállalati, illetve közszolgálati intézményi együttműködésben, 

a doktori iskola intézményes keretei között dolgozzák fel témájukat, amelyhez a Program többek között 

ösztöndíjat, fokozatszerzés elismerési díjat, támogatást biztosít. 

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

               

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kooperativ-doktori-program-kdp-2020/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/intezmenyi-dontesi-lista-kdp-2020
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ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

               

KÖNNYÍTETT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOK SEGÍTIK A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS 

INNOVÁCIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁT  

A kutatás-fejlesztésre és az innovációra szánt források hatékony, gyors és rugalmas hasznosulását 

támogatják a 2021. január 1-jétől életbe lépett közbeszerzési előírások. Az új rendelkezések lehetővé 

teszik, hogy a KFI tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó áru- és szolgáltatás-beszerzések az uniós 

közbeszerzési értékhatárig mentesülhessenek a közbeszerzési kötelezettség alól. A Gazdaságvédelmi 

Operatív Törzs kezdeményezésén alapuló szabályozás révén fokozódik a magyar kutatói szféra 

versenyképessége. 

2021-ben az Innovációs és Technológiai Minisztérium több mint 160 milliárd forintot fordít hazai forrásból 

a kutatás-fejlesztés és az innováció ösztönzésére. Uniós társfinanszírozással pedig csak idén további 

több százmilliárd forintnyi pályázat nyílik meg a magyar KFI ökoszisztémában. A közbeszerzési szabályok 

könnyítése jóval hatékonyabbá teszi a jelentős többletforrások felhasználását. A támogató finanszírozási 

és szabályozási környezet hozzájárul az egyetemek és kutatóintézetek versenyképességének 

növeléséhez is. Annak érdekében, hogy a közszféra intézményei is rugalmasan reagálhassanak a 

társadalmi-gazdasági kihívásokra, és dinamikusan tudják kezelni a piaci igényeket, csökkenteni kell az 

államilag támogatott kutatás-fejlesztés és innováció adminisztratív terheit. A kutatási folyamatok 

speciális jellege miatt a projektekben sokszor nem tervezhető meg előre a különféle alapanyagok, 

eszközök és szolgáltatások felhasználása, ennek következtében gyakran van szükség egyes beszerzések 

azonnali, gyors lebonyolítására. 

A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs által kezdeményezett változásoknak köszönhetően a kutatás-

fejlesztés és az innováció még hatékonyabban tudja támogatni a gazdasági növekedést. A közbeszerzési 

törvény kapcsolódó módosításának szakmai előkészítését az Innovációs és Technológiai Minisztérium és 

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal végezte, arról az Országgyűlés 2020 decemberében 

döntött. 

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

               

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 

               

  

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/online-sajto/konnyitett-kozbeszerzesi-szabalyok
https://www.uni-nke.hu/egyetem/strategiai-fejlesztes/fejlesztesi-programok
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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 

               

HORIZONT 2020 PÁLYÁZATOK - ÖSSZEFOGLALÓ 

Lezárult a Horizont 2020, az Európai Unió 2014-2020 közötti keretprogramjának pályázati időszaka. Az 

Európai Unió eddigi legnagyobb kutatási és innovációs programja három fő területre összpontosított: a 

kiváló tudományra, az iparági vezető szerepre és a társadalmi kihívásokra. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az előző időszakban számos pályázatot nyújtott be a Horizont 2020 

keretprogram keretein belül, amellyel kapcsolatban az alábbi diagramon láthatnak bővebb információt:  

 

A 2020. évben benyújtott pályázatok listája: 

- Innovative Prison Education, Learning and Training Network (H2020-MSCA-ITN-2020) 

- ECHE LIGHT NUPS 2020 (EACEA-03-2020-1) 

- Empowering People in Risk Health Communication – EmPIRiHC (H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-

2020-2-RTD) 

- Improved decision support systems to enhanced assisted rescue response (H2020-SU-SEC-2020) 

Az Európai Unió következő hét éves programja, Horizont Európa program a tervek szerint 2021. 

tavaszától veszi kezdetét. A 2021-2027 közötti keretprogram a Horizont 2020 felépítését követve három 

pillérre épül majd: kiváló tudomány, globális kihívások és az európai ipar versenyképessége, Innovatív 

Európa.  

A Horizont Európa program keretében meghirdetésre kerülő pályázatok lehetőséget biztosítanak az 

Egyetemi polgárok számára új projektötleteik megfogalmazására, illetve korábbi projektötleteik 

átdolgozására. A pályázásra és a részvételben való sikeres felkészülésben segítséget nyújtanak a 

Pályázati és Projekmenedzsment Iroda égisze alatt működő Információs Pont munkatársai. 

Elérhetőség: horizon.nke@uni-nke.hu 

               

1
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Horizont 2020 program keretében benyújtott 
pályázatok száma

Benyújtott pályázatok száma

mailto:horizon.nke@uni-nke.hu
mailto:horizon.nke@uni-nke.hu


8 
 
 

HAMAROSAN MEGJELENIK A CHANSE ERA-NET ELSŐ, 2021-ES NEMZETKÖZI FELHÍVÁSA A 

TÁRSADALOM- ÉS BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSOK TERÜLETÉN 

A CHANSE ERA-NET 2021. március 9-én hirdeti meg első nemzetközi felhívását, melyhez 24 ország 27 

kutatásfinanszírozó szervezete, köztük a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal is 

csatlakozott. 

A megjelenő felhívás címe: Átalakulások: Társadalmi és kulturális dinamika a digitális korban. 

A CHANSE olyan új és innovatív kutatásokat kíván támogatni, melyek a jelenlegi digitális korban létező 

átalakulások működését, jelentését és következményeit vizsgálják a társadalmi és kulturális dinamika 

szemszögéből nézve. Bár a felhívás szövege nem zárja ki a más régiókkal való összehasonlítást vagy 

vizsgálatot, minden pályaműnek erős európai dimenziót kell mutatnia, vagy Európa egészét tekintve, 

vagy egy európai ország, város, közösség szintjén zajló változások vizsgálata vonatkozásában. 

A nemzetközi pályázat kétlépcsős, az előpályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 7. 

A pályázás alapfeltételei: legalább 4 konzorciumi partner, a felhívásban részt vevő minimum 4 különböző 

országból. 

A nemzetközi pályázat keretében kiválasztott projektekben résztvevő sikeres magyar partnereket a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatja, e célra összesen 250 000 euró forrás áll 

rendelkezésre. A hazai pályázóknak a Hivatal „2019-2.1.7-ERA-NET: Pályázat az ERA-NET COFUND és 

EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar 

szervezetek támogatására” című felhívás feltételeit kell figyelembe venniük. 

A teljes témaleírás és további információ az alábbi linken keresztül érhető el.  

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

               

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/era-net-ejp-cofund-2019-217-era-net/palyazati-felhivas-2019-217-era-net
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/era-net-ejp-cofund-2019-217-era-net/palyazati-felhivas-2019-217-era-net
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/era-net-ejp-cofund-2019-217-era-net/palyazati-felhivas-2019-217-era-net
https://chanse.org/
http://www.h2020.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/partnersegi-konstrukciok/hamarosan-megjelenik-chanse-era-net?objectParentFolderId=9315
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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. 

 

OTKA PÁLYÁZATOK____________________________________   

FELHÍVÁS „OTKA” FIATAL KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZATHOZ (FK_21) 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges 

kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik 2009. január 1. után szereztek tudományos 

fokozatot és saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, önálló kutatócsoportot 

kívánnak létrehozni. 

Benyújtási határidő: 2021. február 18. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

FELHÍVÁS „OTKA” POSZTDOKTORI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZATHOZ (PD_21) 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás a már tudományos fokozattal 

rendelkező fiatal kutatók támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági műhelyeket. A 

támogatást elnyerő, PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók illetve posztdoktorok közül 

kerülhetnek ki a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai. 

Benyújtási határidő: 2021. február 18. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

FELHÍVÁS „OTKA” KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATHOZ (K_21) 

A pályázati felhívás célja az önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók 

támogatása, akik kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg 

elismert szakértőiként tartják őket számon és sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb 

aspektusokból vizsgálni. A pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja 

elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. 

Benyújtási határidő: 2021. február 24. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

  

mailto:palyazatkezeles@uni-nke.hu
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-program-fk21/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-program-pd21/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kutatasi-temapalyazat-k21/palyazati-felhivas
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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. 

               

EGYÉB PÁLYÁZATI_FELHÍVÁSOK_____________________________  

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 

               

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-egyuttmukodesen-alapulo-kutatasi-temapalyazat-ann21-snn21/palyazati-felhivas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-drugs;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31077817;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Nov%2012%202020%2013:17:49%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Nov%2012%202020%2013:17:49%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-drugs;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31077817;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Nov%2012%202020%2013:17:49%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Nov%2012%202020%2013:17:49%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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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. 

               

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. 

               

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas-2019-212-nemz/palyazati-felhivas-2019-212-nemz#modifyhistory
https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3467
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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 Osztrák-Magyar EUREKA esetén: 2021. február 10. 16:00 óra 

 

Benyújtási határidő általános EUREKA esetén: 2021. április 30. 12:00 óra 

2021. október 28. 16:00 óra 

 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

 

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. 

               

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2020-123-eureka
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/era-net-ejp-cofund-2019-217-era-net/palyazati-felhivas-2019-217-era-net
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A MAGYAR-TÖRÖK ALKALMAZOTT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMBAN 

VALÓ MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA 

A pályázati felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának 

ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés 

erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak 

körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. E célkitűzések megvalósításának érdekében kerül 

meghirdetésre a jelen pályázati felhívás „a Magyar-Török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési 

programban való magyar részvétel támogatása” címmel. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja: 

- a magyar-török kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése, 

- a magyar vállalatok piacképességének növelése, 

- a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten, 

- a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek 

támogatásával, amely révén prototípus vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére 

kerül sor, 

- nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése. 

Benyújtási határidő: 2021. február 12. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

A MAGYAR-KÍNAI ALKALMAZOTT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMBAN 

VALÓ MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA 

A pályázati felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának 

ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés 

erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak 

körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. E célkitűzések megvalósításának érdekében kerül 

meghirdetésre a jelen pályázati felhívás „a Magyar-Kínai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési 

programban való magyar részvétel támogatása” címmel. 

A pályázati felhívás célja: 

- a magyar-kínai kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése, 

- a magyar vállalatok piacképességének növelése, 

- a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten, 

- a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek 

támogatásával, 

- nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése. 

Benyújtási határidő: 2021. február 12. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

 

 

 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kf-egyuttmukodes-2020-124-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-kinai-alkalmazott-kf-egyuttmukodes-2020-124-tet-ipari-cn/palyazati-felhivas
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DEVELOPING AND IMPLEMENTING LOCAL INTEGRATION STRATEGIES THROUGH MULTI-

STAKEHOLDER PARTNERSHIPS 

Integration is a multi-sectoral issue that requires the mobilisation of many stakeholders encompassing 

different aspects of society. The coordination and timely intervention of these stakeholders is key for an 

early start of the integration process, as well as for its success. As integration takes place mostly at local 

level, it is particularly important to coordinate the interventions of different stakeholders through locally 

focused strategies and plans. The development and implementation of these strategies and of related 

actions should be based on a comprehensive and integrated approach. The scope of the local integration 

strategies should be defined on the basis of and taking into account the local needs, context and 

administrative structure of communities. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

               

PROMOTING COMPLEMENTARY PATHWAYS FOR PEOPLE IN NEED OF PROTECTION AND THEIR 

FURTHER INTEGRATION           

Resettlement places are crucial for vulnerable refugees. Complementary pathways cover a wide range 

of programmes that all aim to provide safe and legal admission and lawful stay in any EU Member State 

for people in need of international protection, taking into account their specific needs and in some cases 

their skills and competences. To develop complementary pathways, NGOs, the private sector and 

international organisations need to cooperate closely with national authorities of the Member States to 

make existing legal migration channels more accessible to people in need of international protection. 

They are also called upon to develop new, innovative humanitarian admission programmes that create 

additional places for vulnerable refugees. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

               

MIGRANT CHILDREN'S TRANSITION TO ADULTHOOD 

 

The objective of the call is to stimulate and support the exchange of good practices and knowledge-

sharing amongst various relevant actors - in particular public administrations and institutions, 

international organisation, private organisations and citizens (non-exhaustive list) - providing support to 

unaccompanied migrant children during their transition to adulthood. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2013:50:42%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2013:50:42%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2013:50:42%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2013:50:42%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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ADDRESS ASSISTANCE, SUPPORT AND INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONAL 

VICTIMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS 

Under the EU legal and policy framework addressing trafficking in human beings, this topic aims at 

strengthening the actions of relevant stakeholders in the context of the implementation of the EU Anti-

trafficking Directive. Consequently, the topic aims to contribute to the enhanced integration of the third-

country nationals (TCN) victims of trafficking in human beings and to the objectives of the 2017 

Communication and particularly to the following ones: 

- Facilitating the early identification of third-country national victims of trafficking in human beings, 

including in the context of asylum procedures; 

- Providing appropriate assistance and support to victims of trafficking in human beings considering 

their specific needs based on their personal circumstances and such as their age and sex, and the 

physical and psychological consequences of the form/s of exploitation they have been subjected 

to; 

- Facilitating durable solutions for the integration of third-country national victims of trafficking, 

including children, in the host society, that take into account the individual needs of the victims 

and prevent re-trafficking; 

- Facilitating durable solutions for the safe and sustainable voluntary return of third-country 

national victims of trafficking that build upon appropriate risk assessments and prevent their re-

trafficking. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

              

PROMOTING THE PARTICIPATION OF MIGRANTS IN THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 

INTEGRATION POLICIES 

 

The aim of this topic is to promote refugee and migrant participation in the design and implementation 

of integration and related policies at local, regional, national and European level. Proposals should include 

one or more of the following actions: 

- Support the setting up of councils or consultative bodies of migrants at local, regional, national 

and EU level in close cooperation with public authorities; 

- Develop innovative consultation mechanisms for migrants in policy areas that concern their 

inclusion and participation in host societies, e.g. education, health care, employment, housing; 

- Promote the exchange of experiences between local, regional and/or national public authorities 

about the involvement of migrants in the design of integration policies and their implementation; 

- Enhance capacity building for public authorities at local, regional or national level for efficiently 

consulting and involving migrants in the design and implementation of policy areas that directly 

affect them. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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REDUCING OBSTACLES AND PROMOTING ACCESS TO BASIC SERVICES FOR THIRD-COUNTRY 

NATIONALS 

 

The aim of this project is to improve the quality and availability of information on accessing different 

services (such as health care, including mental health support, labour market, especially access to public 

employment services and to vocational training, social security benefits, continuous education etc.), the 

capacity of service providers to deal with TCNs, addressing language, cultural and other possible barriers 

in accessing these services. Consequently, proposals should include a “multi-stakeholder approach” and 

ensure the involvement of the relevant actors. Actions under this topic can focus on providing one specific 

basic service or on a transversal approach to accessing the basic services. Actions can also include the 

organisation of trainings, conferences, webinars as well as mapping and research. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

               

CALL FOR PROPOSALS ON THE FIGHT AGAINST CORRUPTION  

The call for proposals will fund activities supporting the fight against corruption in budgeting and public 

procurement at local levels, risk assessment and prevention of corruption in sectors with high corruption 

risks, prevention of the use of financial and professional services for corruption and for laundering 

proceeds of corruption, activities offering support for civil society and citizens to expose corrupt practices, 

activities supporting and providing legal aid and technical assistance for whistle-blowers, as well as 

research on methodology aiming at exposing corruption in law making and law enforcement. 

Submitting full proposals: 25 February 2021 

Official page of the Call 

               

CALL FOR PROPOSALS ON JOINT ACTION AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS 

The present call for proposals aims at funding projects in the area of anti-trafficking action, in particular 

aimed at countering the culture of impunity for all perpetrators.  

Project applications submitted under the present call for proposals must address at least one of the 

following priorities: 

- Disrupt the financial business model of criminals. 

- Intensify investigations, including intelligence-lead investigations, and prosecutions in the area of 

trafficking in human beings to dismantle the trafficking chain. 

- Prevention initiatives, including reducing the demand for trafficking, including by criminalising the 

use of services exacted from victims of trafficking in human beings. 

Submitting full proposals: 25 February 2021 

Official page of the Call 

               

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-corrupt;callCode=ISFP-2020-AG-CORRUPT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-corrupt;callCode=ISFP-2020-AG-CORRUPT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ISFP-2020-AG-THB;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ISFP-2020-AG-THB;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CALL FOR PROPOSALS ON CYBERCRIME 

 

The present Call for Proposals aims at funding projects on fighting cybercrime, child sexual abuse and 

including digital investigations. Project applications submitted under the present call for proposals must 

address at least one of the following priorities in the areas of cybercrime (including fraud and 

counterfeiting of non-cash means of payment) and child sexual abuse and exploitation (with specific 

focus on actions implementing priorities identified under the EU strategy for a more effective fight against 

child sexual abuse):  

1. Developing capacity and expertise of law enforcement and judicial authorities and supporting 

cross-border cooperation. 

2. Contributing to the implementation of EU law 

3. Fostering cross-border cooperation between law enforcement/judicial authorities and private 

entities. 

Submitting full proposals: 25 February 2021 

Official page of the Call 

               

 

ÉLVONAL – KUTATÁSI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM 

Az „Élvonal – Kutatási Kiválósági Program” egy olyan, az élvonalbeli felfedező kutatásokat támogató 

pályázati modell, amelyen belül lehetőség nyílik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó 

kutatók támogatására, az Európai Kutatási Tanács (European Research Council) által meghirdetett 

támogatási programokhoz kapcsolódóan, projektjük magyar fogadóintézményben történő 

megvalósításához, elősegítve ezzel, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs 

központjává fejlődjön. 

Jelen pályázati kiírás célja, hogy az Európai Kutatási Tanács által meghirdetésre kerülő támogatási 

programokban való sikeres részvételre nyújtson felkészülési lehetőséget olyan kutatók számára, akik a 

nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozásukat bizonyították. A KKP_21 pályázati felhívásra 

kizárólag felfedező kutatási projektekkel lehet pályázni, tematikus megkötés nélkül, amennyiben a 

pályázó eddigi tudományos életrajza és kutatási terve megfelel a felhívásban foglaltaknak. Azok a 

pályázók esélyesek a támogatás elnyerésére, akik az elmúlt tíz évben nemzetközileg is számon tartott, 

kimagasló tudományos eredményeket értek el és kutatási tervük alapján a következő tíz évben is reális 

esélyük van ilyen teljesítményre. 

Benyújtási határidő: 2021. március 1. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cyber;callCode=ISFP-2020-AG-CYBER;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Tue%20Oct%2027%202020%2011:28:04%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Tue%20Oct%2027%202020%2011:28:04%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cyber;callCode=ISFP-2020-AG-CYBER;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Tue%20Oct%2027%202020%2011:28:04%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Tue%20Oct%2027%202020%2011:28:04%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/elvonal-kutatasi/kkp-21
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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK        

  

AJÁNLÓ              

PROCESSES4PLANET HORIZONT EURÓPA TÁJÉKOZTATÓ ÉS PARTNERKERESŐ RENDEZVÉNY 

IDŐPONT: 2021. február 8-19. 

HELYSZÍN: online 

Az A.SPIRE Egyesület tájékoztató és partnerkereső rendezvényt tart a Horizont Európa 2021-ben induló 

új keretprogram kapcsán. 

Az esemény első részében, 2021. február 8-10. között az első Horizont Európa felhívásokról 

tájékozódhatnak az érdeklődők, majd 2021. február 11-19. között lehetőség nyílik a B2Match platformon 

keresztül személyes (1:1) megbeszéléseken való részvételre. 

Az esemény részletes programja és a regisztráció itt érhető el. 

Regisztráció határideje: 2021. február 4. 12:00 

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

               

INNOVÁCIÓS MENEDZSER TRÉNING 

IDŐPONT: 2021. március 1. 14:00 

HELYSZÍN: online 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Innovációs és Technológiai Irodája „Innovációs menedzser” címmel 

tréninget szervez kutatók, oktatók, PhD hallgatók, kutatóintézetvezetők, kutatásfejlesztési és innovációs 

projektek menedzselésében résztvevő egyetemi polgárok részére. A tréning az Nemzeti Kutatási 

Fejlesztési Innovációs Alapból finanszírozott 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 azonosítószámú, 

„Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK)” című projekt keretében valósul meg. 

A tréning célja a kutatásmenedzsment és az innováció jobb megértésén keresztül olyan szakemberek 

felkészítése, akik rendelkeznek a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges 

alapfokú elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel. 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amely a LudEvent felületen lesz elérhető.  

Regisztráció határideje: 2021. február 28.  

A tréning részleteiről az iti@uni-nke.hu e-mail címen érdeklődhet. 

Forrás: Innovációs és Technológiai Iroda 

               

  

https://p4planet-heu-brokerage.b2match.io/
https://ludevent.uni-nke.hu/category/218/
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BESZÁMOLÓ             

TÉMATERÜLETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM 2020-2022 VIDEOKONFERENCIA 

 
A 2020. december elsejével induló 2020. évi Tématerületi Kiválósági Program általános tudnivalóiról és 

a jelentkezőknek szóló pályázati felhívásról tudhattak meg részletes információkat az érdeklődők a 2021. 

január 15-én megrendezett videokonferencián. A konferencia keretében a Pályázati és 

Projektmenedzsment Iroda nyújtott tájékoztatást a pályázattal kapcsolatosan. 

 

A tájékoztatón elhangzottak szerint a Tématerületi Kiválósági Program a „Fenntartható biztonság és 

társadalmi környezet” program megvalósításával az  egyetem tudományos láthatóságának növelését 

célozza meg, előtérbe helyezve a tudományos eredmények társadalmi hasznosíthatóságának 

szempontját. A Program további céljaként jelenik meg a nemzetközi kutatói közösségbe történő 

beágyazottság, továbbá az Egyetem tudományos produktivitásának növelése, Q és D1 minősítésű 

folyóiratcikkek, valamint hazai és nemzetközi folyóiratcikkek és monográfiák támogatásával.  

A konferencia második, interaktív részében az érdeklődők feltehették kérdéseiket a Tématerületi 

Kiválósági Programmal kapcsolatban. 

               

OTKA PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓ 

2020. január 28-án a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda online konzulcátiót tartott az OTKA 

felhívásokkal kapcsolatban. A videókonferencia során az érdeklődők feltehették kérdéseiket a pályázatra 

vonatkozóan.  

Az egyéni kutatóknak, kutatócsoportoknak szóló új OTKA alapkutatási pályázat öt alprogramja az előző 

évek pályázati kategóriáit követi. A kutatói életpálya elején állók közül az öt évnél nem régebben 

tudományos fokozatot szerzett fiatalokat pályafutásuk korai szakaszában a Posztdoktori kiválósági 

program támogatja, míg a Fiatal kutatói kiválósági program már a saját, önálló kutatási téma 

elindításához és az önálló kutatócsoport létrehozásához ad segítséget. A tapasztaltabb kutatók és az 

általuk vezetett kutatócsoportok a több mint 30 éves múltra visszatekintő Kutatói témapályázat 

mintájára indított alprogramban igényelhetnek támogatást. Két további alprogram keretében a magyar-

osztrák és magyar-szlovén kutatói együttműködésben megvalósított projektek támogatására van 

lehetőség. 
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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, Szolnoki Edina Zita 

Szerkesztő: Petrovics Anikó, Szabó Ilona 

A kiadvány szerkesztése lezárva: 2021. 02.03. 

mailto:palyazatkezeles@uni-nke.hu

