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KÖSZÖNTŐ             

Tisztelt Egyetemi Polgárok! 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet az Országos Tudományos Diákköri Konferenciához és a 

tudományos műhelyeihez kapcsolódóan, valamint a szakkollégiumok tehetséggondozó programjainak 

támogatására. A pályázatok a Nemzeti Tehetség Program részeként valósulnak meg, melynek célja a 

hazai és a határon túli tehetséges tanulók, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok 

működtetése. 

 

A pályázatokkal kapcsolatos hírek, események és a projekt ötletek megfogalmazása jegyében ajánlom 

szíves figyelmükbe a hírlevelünk 3. évfolyamának 6. számát. 

 

 

Dr. Hutkai Zsuzsanna 

irodavezető 
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FÓKUSZBAN 

               

SZAKKOLLÉGIUMOK TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA 

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a 

szakkollégiumok tehetséggondozó programjainak támogatására. 

A pályázat célja a hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása. A pályázat útján 

igényelhető támogatás 100% vissza nem térítendő támogatás, amelyhez saját forrás biztosítása nem 

kötelező. 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Legalább két 15 órás, tudományos illetve közéleti, elméleti témájú kurzus (szakkurzus), vagy 

gyakorlati ismereteket és tapasztalatot adó kurzus (szakszeminárium) megvalósítása.  

 A kurzusról nyilvánosan elérhető prezentáció készítése. 

 A tanévben legalább egy, a szakkollégium tagságán kívüli célcsoportot célzó, a társadalmi 

felelősségvállalást elősegítő projekt (önkéntes program, valamilyen közéleti szerepvállalás) 

megvalósítása. 

 

Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább hármat 

meg kell valósítania: 

 A szakkollégiumi tagok hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétele.  

 A szakkollégiumi tagok tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése.  

 Nyilvános gazdasági, közéleti, tudományos vitaestek szervezése vendégelőadók bevonásával. 

 A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakoztatását segítő kurzusok, 

foglalkozások szervezése.  

 Szakmai nyilvánosság biztosítása, szakkollégiumi honlap működtetése, fejlesztése.  

 Kutatói klub létrehozása, működtetése.  

 Hallgatói kutatási hálózatok kiépítése, meglévő hálózat bővítése.  

 Tutori rendszer működtetése.  

 Patrónusi rendszer kiépítése és működtetése.  

 A szakkollégiumi tevékenységhez kapcsolódó rendszeres vagy időszakos kiadványok, szakmai 

folyóiratok, szöveggyűjtemények szerkesztése és kiadása.  

 A szakkollégiumi élethez szervesen kapcsolódó, szakmai tartalmakra épülő kulturális, sport- és 

egyéb szabadidős jellegű közösségi tevékenységek. 

 

A felhívásra a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően 

működő, az Oktatási Hivatal által bejegyzett szakkollégiumok, illetve a szomszédos országok magyar 

nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeihez köthető magyar nyelvű szakkollégiumok, alapító 

okiratuk szerint szakkollégiumi tevékenységet ellátó kollégiumok, szervezetek pályázhatnak. 

Forrás: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

               

  

https://emet.gov.hu/szakkollegiumok-tehetseggondozo-programjainak-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-szkoll-21/
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NYÍLT PÁLYÁZAT AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁHOZ 

KAPCSOLÓDÓAN 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Miniszterelnökség megbízásából pályázatot hirdet az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási 

feladatok ellátására. A pályázat a Nemzeti Tehetség Programon belül valósul meg, melynek céljai 

között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulók, fiatalokat támogató tehetségsegítő 

programok működtetése. 

A pályázat célja az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, valamint a hazai tudományos diákköri 

műhelyek és rendezvényeik támogatása. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% vissza nem 

térítendő támogatás, amelyhez saját forrás biztosítása nem kötelező.   

 „A” komponens: 

I. Kötelezően megvalósítandó programok 

1. A kiemelkedő képességű hallgatók munkáját elősegítő, az előírt tananyagon túlmutató, 

legalább 20 órás felkészítő kurzusok (amelyek az érintett felsőoktatási intézmény kurzus 

kínálatában nem szerepelnek) szervezése az intézmény/kar oktatóinak, kutatóinak, más 

szakembereknek a bevonásával.  

2. Kari és/vagy intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferencia szervezése és/vagy 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekció szervezése.  

 

II. Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább 

egyet meg kell valósítania:  

1. A tudományos, szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok szervezése a hallgatók 

számára.  

2. A hallgatók hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétele.  

3. A hallgatók tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése.  

4. Rendezvények, tanácskozások szervezése a hallgatók számára (a Tudományos Diákköri 

Konferencián kívül, pl. orientációs nap, a konferencián résztvevő hallgatók bemutatkozása, 

toborzó esemény).  

5. Kötetlen beszélgetéssel egybekötött – legalább egy meghívott külső szakértő, vagy korábbi 

Pro Scientia Aranyérmes, és/vagy Országos Tudományos Diákköri Konferencia helyezett 

által tartott – szakmai előadás szervezése, lebonyolítása a résztvevő hallgatók számára.  

„B” komponens (önmagában nem pályázható): 

I. Kötelezően megvalósítandó program 

1. Legalább 2 középiskolás bevonása az Országos Tudományos Diákköri Konferencia munkába.  

 

II. Az ehhez kapcsolódó támogatható feladatok (legalább három választása kötelező):  

1. Oktatói mentorálás személyesen és online;  

2. Hallgatói mentorálás személyesen és online;  

3. Szakmai látogatások szervezése/lebonyolítása;  

4. Csoportos foglalkozások szervezése (bevont középiskolások és a programot segítő oktatók, 

hallgatók, Pro Scientia Aranyérmesek);  

5. Középiskolás Tudományos Diákköri Konferencia szervezése az intézményben/karon;  

6. Középiskolások intézményi/kari Országos Tudományos Diákköri Konferencián való 

részvétele (akár pályamunkával, akár érdeklődőként);  

7. Felkészítés pályázatok írására, benyújtására;  

8. Alapvető kommunikációs ismeretek tanítása (írás, előadás). 
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A felhívásra a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő 

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai, intézetei 

pályázhatnak, amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer) regisztráltak. 

Forrás: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

               

 „MINŐSÉG-INNOVÁCIÓ 2021” PÁLYÁZAT 

Magyarország 2013-ban kapcsolódott be az évente megrendezett „Minőség-Innováció” pályázatba, 

amely az innovációs teljesítmények nemzetközi megmérettetésére ad lehetőséget, elsődlegesen a 

vevői-fogyasztói igények szempontjait állítva fókuszba. A verseny hazai fordulóját az European 

Organization for Quality Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szervezi. Az Egyesület által kiválasztott 

Nemzeti Díjnyertes projektek vehetnek részt – saját döntésük szerint – a verseny nemzetközi 

fordulóján. 

Finnország által 2007-ben útjára indított kezdeményezésének célja az innovációs eredmények 

nemzetközi elismertetése, a résztvevők versenyképességének növelése. Az eddigi nemzeti és 

nemzetközi díjnyertesek jegyzékét az alábbi link tartalmazza. 

Pályázni a következő kategóriákban lehetséges: 

 Nagyvállalatok 

 Kis- és Közép-vállalkozások 

 Mikro- és startup vállalkozások 

 Közszféra és non-profit szervezetek 

 Oktatási szférában működő intézmények 

 Egészségügyi szférában működő szervezetek 

 Körkörös gazdaság és szén-semleges innovációk (bármely kategóriában) 

 Potenciális innovációk (bármely kategóriában) 

A "Minőség-Innováció 2021" pályázat ismertetője az alábbi linken érhető el. 

Anemzeti szintű díjkiosztásra 2021 októberében, Budapesten kerül sor. A kategóriánkénti első 

helyezetteket (Nemzeti Díjnyerteseket) az European Organization for Quality Magyar Nemzeti Bizottság 

Egyesület a pályázók közreműködésével a nemzetközi zsűri elé terjeszti. A Nemzetközi Díjak átadására 

2022. február hónapban Moszkvában kerül sor. 

A pályázatok beadásának határideje: 2021. szeptember 15. 

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

               

  

https://emet.gov.hu/az-orszagos-tudomanyos-diakkori-konferencian-valamint-tudomanyos-muhelyein-valo-reszvetel-es-a-lebonyolitasi-feladatok-ellatasa-a-palyazat-kodja-ntp-hhtdk-21/
https://eoq.hu/alap/inno-dijasok.pdf
https://eoq.hu/2021/inno21ism.pdf
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hazai-nemzetkozi-kfi-hirek/mar-lehet-nevezni-minoseg-innovacio-2021
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ELFOGADTA A KORMÁNY A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 

PLUSZ ÉVES FEJLESZTÉSI KERETÉT 

A GINOP Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozata 

2021. május 22-én jelent meg a Magyar Közlönyben. Mivel az operatív programok Európai Bizottsággal 

történő egyeztetése még folyamatban van, az induló éves fejlesztési keretben csak a 

gazdaságfejlesztési szempontból kulcsfontosságú 1., 2. és 3. prioritás egyes, a vállalkozások 

támogatását biztosító felhívásai kerültek be, a további források meghirdetése később várható. 

587 milliárd forint összegben jelennek meg támogatási lehetőségek: összesen hat felhívásból öt 2021. 

második negyedévében, egy pedig 2021. harmadik negyedévében kerül várhatóan meghirdetése.  

Bővebb információ a Magyar Közlöny 2021. évi 94. számában érhető el (1. melléklet az 1300/2021. (V. 

21.) Korm. határozathoz). 

Forrás: Magyar Közlöny 

               

PLANET BUDAPEST 2021 - ELINDULT A KIÁLLÍTÓI JELENTKEZÉS 

A Planet Budapest 2021 keretein belül megvalósuló Fenntarthatósági Expó kiemelt célja, hogy a 

visegrádi országok közös fenntarthatósági szakkiállításaként segítséget nyújtson a kiállító vállalatoknak 

az esetlegesen elveszett piacok visszaszerzésében, vagy éppen újak felkutatásában. 

A Planet Budapest 2021 négy nagy eseménycsoportjának egyikeként az Expó önálló tematikus 

programokkal, új, innovatív kiállításszervezési megoldásokkal, és erőteljes B2B fókusszal kerül 

megszervezésre. A Szakkiállítás során a visegrádi országokból érkező mintegy 190 kiállító összesen 20 

ezer négyzetméteren mutathatja be az élelmiszeripart, a vízgazdálkodást, az energia szektort, a 

közlekedést, a hulladékgazdálkodást, valamint a nagyvárosokat és otthonokat modernizáló, a 

fenntartható fejlődési fordulatot előmozdító, legújabb közép-európai fejlesztéseket. 

A kiállítói ambícióval rendelkező közép-európai cégek, start-upok, szakmai szervezetek, kamarák és 

felsőoktatási intézmények egy online jelentkezési felület kitöltését és értékelését követően kerülnek 

kiválasztásra, amelyre a Planet Budapest 2021 honlapján keresztül, 2021. június 15-éig van lehetőség. 

A kiválasztás eredményéről minden jelentkező 2021. június 30-ig kap értesítést. 

A kiállítói megjelenés költségeinek csökkentése érdekében lehetőség van támogatást igényelni a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium által meghirdetett „A fenntartható fejlődéshez hozzájáruló 

terméket, vagy szolgáltatást előállító hazai vállalkozások piacra jutását előmozdító tevékenységek 

finanszírozására” című pályázat keretében. A felhívásról bővebb tájékoztatás a következő linken érhető 

el. 

További információ itt érhető el. 

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

               

  

https://magyarkozlony.hu/
https://planetbudapest.hu/jelentkezes
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/fenntarthatosagi-palyazati-program
https://planetbudapest.hu/
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hazai-nemzetkozi-kfi-hirek/planet-budapest-2021
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ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

               

TÁJÉKOZTATÓ A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ÚJRAINDULÁSÁRÓL 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalban 2021. június 1. napjától újraindul a COVID-19 

humánjárvány miatt felfüggesztett helyszíni ellenőrzési tevékenység. 

A járványügyi helyzetre tekintettel a Helyszíni ellenőrzési tevékenységet minden esetben védettségi 

igazolvánnyal rendelkező személyek látják el a biztonsági szempontok figyelembevételével. 

További információ az alábbi oldalon érhető el.  

 

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejleszési 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/koronavirus/nkfia-palyazati-hirek/helyszini-ellenorzesek
https://nkfih.gov.hu/koronavirus/nkfia-palyazati-hirek/koronavirus-vilagjarvany-harmadik-hullam
https://nkfih.gov.hu/koronavirus/nkfia-palyazati-hirek/koronavirus-vilagjarvany-harmadik-hullam
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 

               

EURÓPAI ZÖLD MEGÁLLAPODÁS: A BIZOTTSÁG CÉLUL TŰZTE KI A LEVEGŐ, A VÍZ ÉS A TALAJ 

SZENNYEZŐANYAG-MENTESSÉGÉT 

Az Európai Bizottság elfogadta „A levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyag-

mentességről” szóló uniós cselekvési tervet, amely az európai zöld megállapodás egyik kulcsfontosságú 

vállalására vonatkozik. A cselekvési terv egy olyan világot vázol fel 2050-re, amelyben az alacsony 

szintű szennyezés nem károsítja az emberi egészséget és a természetes ökoszisztémákat. A terv a cél 

eléréséhez szükséges lépéseket mutatja be az összes uniós szakpolitika összekapcsolásával, hangsúlyt 

fektetve a digitális úton történő megoldásokra. 

2030-ig teljesítendő fő célok: 

 A levegőminőség oly mértékű javítása, hogy a légszennyezés okozta korai elhalálozások száma 

55%-kal csökkenjen. 

 A vízminőség javítása a hulladék mennyiségének, a tengerbe jutó műanyaghulladék 

mennyiségének (50%-os) és a környezetbe jutó mikroműanyagok mennyiségének (30%-os) 

csökkentése révén. 

 A talajminőség javítása a tápanyagveszteség és a vegyi növényvédő szerek használatának 

50%-os csökkentése révén. 

 A légszennyezés 25 %-kal kevesebb uniós ökoszisztéma esetében veszélyeztesse a biológiai 

sokféleséget. 

 30%-kal csökkenjen azok aránya, akik tartósan szenvednek a közlekedésnek tulajdonítható 

zajtól. 

 A hulladékkeletkezés jelentős csökkentése, a települési maradékhulladék mennyiségének 50%-

kos csökkentése. 

 

A tavaly elfogadott, a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiával együtt ez a cselekvési 

terv a toxikus anyagoktól mentes környezetre irányuló uniós szennyezőanyag-mentességi törekvés 

gyakorlati megvalósításáról szól. Együtt jár az Európai Unió klímasemlegességi, egészségügyi, 

biodiverzitási és erőforrás-hatékonysági céljaival, és az energia, az ipar, a mobilitás, az élelmiszeripar, 

a körforgásos gazdaság és a mezőgazdaság területét érintő kezdeményezésekre épül. 

 

Forrás: Magyar Fejlesztési Központ 

               

  

mailto:horizon.nke@uni-nke.hu
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_hu.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_hu.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
https://mfk.gov.hu/europai-zold-megallapodas-a-bizottsag-celul-tuzte-ki-a-levego,-a-viz-es-a-talaj-szennyezoanyag-mentesseget.html
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AZ EURÓPAI UNIÓ ELFOGADTA AZ EURATOM KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI PROGRAMJÁT 

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta az Euratom 2021–2025 közötti kutatási és képzési 

programjának létrehozásáról szóló rendeletet. A rendelet középpontjában a nukleáris biztonság, a 

biztonság és a sugárvédelem folyamatos fejlesztése áll, mely kiegészíti a Horizont Európa 

célkitűzéseinek elérését, ideértve az energetikai állátást és az európai fúziós ütemterv végrehajtását is. 

A fúziós energia megvalósítását szolgáló európai kutatási ütemterv végrehajtása hozzájárul az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-termeléshez. A fúziós erőművek üzembe helyezése 

előtt a fúziós kutatások lehetővé teszik Európának, hogy csúcstechnológiai innovációkat hozzon létre, 

és így versenyképesebb csúcstechnológiai ipart alakítson ki. 

Az új program nagyobb hangsúlyt fektet a nukleáris technológia nem villamos energia alkalmazására. 

Ebben a tekintetben az orvostudomány a legkiemelkedőbb, és az Euratom támogatja az európai 

rákellenes tervet (a diagnosztikához és terápiához használt ionizáló sugárzás alkalmazása). Számos 

lehetőség rejlik a nukleáris tudomány olyan területeken történő alkalmazásában is, mint 

a mezőgazdaság, a környezetvédelem és az űrkutatás. 

Forrás: Magyar Fejlesztési Központ 

               

ENRICH IN LAC 

Az RCISD Regionális Tudásközpont által létrehozott platform az ENRICH in LAC (Latin America and 

Caribbean), az innováció területén dolgozó szervezetek és vállalkozások kapcsolatépítését segíti elő. Az 

ENRICH in Brazil Innovációs Központ ENRICH in LAC néven működik tovább, Brazília mellett Argentína, 

Chile, Kolumbia és Uruguay innovációs ökoszisztémáinak legmeghatározóbb szereplőit összekapcsolva.  

Az egyesületi formában működő központ alapító tagja az RCISD Regionális Tudásközpont Kft. Az 

ENRICH in LAC központhoz 2021-ben csatlakozott Magyarország Sao Paolo-i konzulátusa is. 

A tudásmegosztó és hálózatépítő szolgáltatásai keretében a tagok számára a dedikált b2match 

platformon keresztül lehetőséget biztosít kapcsolatépítésére, tevékenységeik hirdetésére, valamint 

online események megvalósítására. Az ENRICH központ hatékonyan segítheti az innovációs területen 

működő szervezetek tudományos és üzleti jellegű törekvéseit a célországokban. 

A kezdeményezés európai kutatókat és innovációs szakembereket, kutatóintézeteket, start-upokat, 

valamint kis- és középvállalkozásokat támogat a latin-amerikai szereplőkkel történő 

kapcsolatépítésben. Szolgáltatási portfóliója ötvözi a tudásmegosztást (tanulmányok készítése a tagok 

igényeihez igazodva), a hálózat- és kapacitásépítést (soft landing hub-ok működtetése, regionális 

partnerek és támogatási lehetőségek feltérképezése), a képzések biztosítását (webinariumok) és a 

különböző networking szolgáltatásokat (innovációs kihívások, b2match platform). 

Az ENRICH in LAC központ európai és latin-amerikai szervezetek csatlakozását várja. 

A szervezet a következő prioritás-területeken megvalósuló tevékenységeket kiemelten kezeli: 

 egészségügy, 

 digitális átállás, 

 biomassza alapú gazdaság, 

 megújuló energia 

 fenntartható urbanizáció 

Forrás: Enterprise Europe Network 

https://mfk.gov.hu/az-eu-elfogadja-az-euratom-kutatasi-es-kepzesi-programjat.html
https://lac.enrichcentres.eu/
https://europe-lac.b2match.io/
https://europe-lac.b2match.io/
https://www.csmkik.hu/een/esemenyek/enrich-in-lac-kapcsolatepito-platform-latin-amerikaban
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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. 

 

HAZAI PÁLYÁZATOK ADATTÁRA         

VÁLLALATI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE (GINOP 

PLUSZ-2.1.1-21) 

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése című (GINOP PLUSZ-2.1.1-21) 

felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése 2021. május közepén zárult le.  

A vállalkozások versenyképességének, KFI tevékenységének ösztönzése érdekében kiemelt jelentőségű 

a tudásintenzív és innovatív vállalkozások házon belüli, termék-, technológia- és 

szolgáltatásfejlesztésének támogatása. Ezzel összhangban a felhívástervezet célja a hazai 

vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése és kutatás-fejlesztési és 

innovációs aktivitás növelése. A felhívás a hazai vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek 

közötti, hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések elérését is támogatja majd. 

A vissza nem térítendő támogatást Budapest kivételével előreláthatólag Magyarország egész területén 

igényelhetik mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint kutatóhelyek és kutató-

tudásközvetítő intézmények az alábbi tevékenységek támogatása céljából: 

 kísérleti fejlesztés, 

 ipari kutatás, 

 eszközbeszerzés, 

 a projekthez feltétlen szükséges ingatlanberuházás, 

 kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (hardver- és szoftverbeszerzés, szoftver 

előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt 

nyilvánosság és piacra vitel). 

A projekt megvalósítására várhatóan 36 hónap áll rendelkezésre. Az igényelhető támogatás összege 

vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 

150 millió forint. A támogatás maximális mértéke alapvetően a támogatási kategóriától függ és 

lehetőség lesz támogatási előleg igénylésére, melynek mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50 

százaléka lehet. A pályázat benyújtásához szükség lesz az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményére. 

Az előminősítési kérelmek benyújtási határideje: 

1. szakasz: 2021. május 31. – 2021. június 30. 

2. szakasz: 2021. október 5. – 2021. október 26. 

A kiírás előreláthatólag két szakaszban lesz elérhető: 

1. szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 30. 

2. szakasz: 2022. január 5. – 2022. január 31. 

A letölthető pályázati dokumentumok itt érhetőek el.  

mailto:palyazatkezeles@uni-nke.hu
https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi_es_innovacios_operativ_program_plusz_felhivasok_tarsadalmi_egyeztetese
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KÖZÖS EU-S KEZDEMÉNYEZÉSEKBE VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS TÁMOGATÁSA  

A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésben való részvételhez nyújt lehetőséget, mely az 

alábbi programokon keresztül valósítható meg: 

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

 EUROSTARS Program (EUROSTARS) 

A pályázat keretében finanszírozott Active and Assisted Living Program célja idős emberek 

életminőségének javítása az innovatív infokommunikációs termékek, szolgáltatások és rendszerek 

kifejlesztése segítségével. 

Az EUROSTARS program az EUREKA tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely az 

innovatív, kutatási és fejlesztési tevékenységeket végző kis-és középvállalkozások támogatását tűzte ki 

célul. A program minden technológiai terület felé nyitott és olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek 

legalább két különböző, az EUROSTARS programhoz csatlakozott államban működő intézmény (kis- és 

középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) együttműködésében valósulnak 

meg, illetve amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás, szolgáltatás jön létre és ezek piaci 

hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik. 

A pályázás a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági 

szervezetek, államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, valamint a kiírás 

szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek számára lehetséges. 

Benyújtási határidő: 2021. szeptember 9. 16:00 óra 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetőek el. 

               

KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA 

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

nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (továbbiakban: TéT) együttműködési projektek 

elindítását, vagy létező együttműködések elmélyítését segítse a projektekhez kapcsolódó kutatói 

mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatásával. 

A felhívás két alprogramból áll: 

 A francia és osztrák relációkra vonatkozóan az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete által kiírt pályázatra a partnerek közös 

projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó intézményéhez 

nyújtanak be. Ezekben a relációkban a felhívás célzott tématerületeket nevesít. 

 Bármely más európai, illetve Európán kívüli ország partnerintézményének fogadó nyilatkozata 

birtokában a magyar pályázó egyoldalúan az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatalhoz adja be a pályázatát. 

Benyújtási határidő:  

- 2021. október 6. 12:00 óra: általános reláció 

- 2021. június 25. 12:00 óra: osztrák reláció (belső határidőt meghaladó pályázat) 

- 2021. június 30. 12:00 óra: francia reláció (belső határidőt meghaladó pályázat) 

 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetőek el. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas-2019-212-nemz/palyazati-felhivas-2019-212-nemz
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tudomanyos-technologiai-egyuttmukodes-2021-124-tet/palyazati-felhivas
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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 általános EUREKA esetén:  

- 2021. október 28. 16:00 óra 

- 2021. június 28. 16:00 óra (belső határidőt meghaladó pályázat) - kizárólag a 

Mesterséges Intelligencia (AI) és Zöld Átmenet (Green Transition) klaszterközi felhívásokban 

résztvevő magyar pályázók számára 

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 a 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. 

 

A támogatható célkitűzések köre: 

 Önállóan támogatható tevékenységek: alapkutatás (kutató-tudásközvetítő szervezet), 

alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 

 Önállóan nem támogatható tevékenységek: alapkutatás, nyilvánosság biztosításához 

kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás), projekt koordinációs tevékenység, piacra jutás, 

iparjogvédelmi tevékenység, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése. 

 

Benyújtási határidő: 2021. október 29. 12:00 óra 

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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SZELLEMI ALKOTÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZELLEMITULAJDON-VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ 

TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA AZ ALKOTÁSOK HASZNOSULÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA 

ÉRDEKÉBEN 

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát 

szolgáló tevékenységek támogatása. 

A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak: 

 Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés 

 Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés 

 Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása 

 Európai szabadalom hatályosítása 

 Hazai védjegy bejelentés 

 Európai uniós védjegy bejelentés 

 Nemzetközi védjegy bejelentés 

 Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés 

 Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés 

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egyszerre több tevékenység is támogatható, 

támogatási kérelmenként csak egy tevékenység támogatható, azaz minden tevékenységre külön 

támogatási kérelmet szükséges benyújtani. 

A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók. 

Benyújtási határidő: folyamatos 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

 

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas
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NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK ADATTÁRA        

THE EUROPEAN CAPITAL OF INNOVATION AWARDS 

The traditional city innovation ecosystem is opening up to new models of innovation engaging citizens. 

An increasing number of cities are acting as test beds for innovation and run citizens-driven initiatives 

to find solutions for their relevant societal challenges. 

The public domain is particularly challenged with finding effective ways to ensure the mainstreaming of 

these practices into the ordinary urban development process. Successful practices are particularly 

crucial to enhance the city's capacity to attract new resources, funds and talents to stimulate the 

growth of breakthrough innovations. Moreover, collaboration and strengthening synergies among 

innovation ecosystems boost cities’ development and resilience to tackle urban challenges. 

For this reason, the European Capital of Innovation Awards will recognize the cities’ role as catalysers 

of the local innovation ecosystem and will stimulate new activities aimed at boosting game-changing 

innovation. 

Submitting full proposals: 15 July 2021 

Official page of the Call 

               

IMPROVING EXPERTISE IN THE FIELD OF INDUSTRIAL RELATIONS 

The objective of this call is to promote analysis and research on industrial relations, at EU level as well 

as in comparative terms (identifying convergences and differences in the industrial relations systems in 

place in the EU Member States and in Candidate Countries), thereby contributing and promoting 

exchange of information and experience among the parties actively involved in industrial relations, with 

the aim of contributing to developing and reinforcing industrial relations structures in Europe. 

The following categories of actions are targeted: 

Analysis and research in the field of industrial relations, such as 

 Activities to further deepen the analysis on topics/key findings that were examined by the 

European Commission e.g. the chapters on social dialogue in Employment and Social 

Developments in Europe (ESDE) Reports; 

 Research activities on industrial relations and social dialogue, such as studies, surveys and 

other forms of data collection, monitoring exercises, action research; 

 Measures to enhance the collection and use of (comparative) information on industrial relations 

systems in EU Member States and Candidate Countries and on developments at European level; 

 Initiatives to promote awareness of effective industrial relations practices, at both national and 

European level, including by bringing together relevant actors such as academia, social partners 

and policy makers. 

Submitting full proposals: 15 July 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-icapitalprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/horizon-eic-2021-icapitalprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/socpl-2021-ind-rel-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=SOCPL-2021-IND-REL-01;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


15 
 
 

FACING SOCIETAL CHALLENGES AWARD 

Public and private procurement represent an untapped potential to stimulate the demand for 

innovation. The public and private sectors could offer new opportunities for suppliers, and provide 

better, more efficient services. Therefore, innovation procurement would boost transforming research 

into innovative solutions targeted at societal needs, and support innovative companies to 

commercialise their ideas. 

The European Innovation Procurement Awards aim to recognise public and private buyers across 

Europe in their efforts to promote innovation procurement and the innovative ways the solutions are 

procured. It also aims to emphasise the importance of close buyer – supplier cooperation in bringing 

the innovative solutions to market. These awards complement other EIC initiatives aimed at supporting 

and fostering innovation procurement in the European Union. 

The European Social innovation challenge prize 2021 competition will be focused on “Skills for 

tomorrow”. It aims to incentivize, support and reward social innovations that will help people and 

organizations to identify, develop and strengthen the skills they will need to adapt and thrive in a 

changing world. The competition is looking for early stage ideas that tackle these needs in a range of 

different ways. From innovative solutions that identify skills needs and gaps to skills development 

approaches, including but not limited to training. 

Submitting full proposals: 29 July 2021 

Official page of the Call 

               

INNOVATION PROCUREMENT STRATEGY AWARD 

Public and private procurement represent an untapped potential to stimulate the demand for 

innovation. The public and private sectors could offer new opportunities for suppliers, and provide 

better, more efficient services. Therefore, innovation procurement would boost transforming research 

into innovative solutions targeted at societal needs, and support innovative companies to 

commercialise their ideas. 

The European Innovation Procurement Awards aim to recognise public and private buyers across 

Europe in their efforts to promote innovation procurement and the innovative ways the solutions are 

procured. It also aims to emphasise the importance of close buyer – supplier cooperation in bringing 

the innovative solutions to market. These awards complement other EIC initiatives aimed at supporting 

and fostering innovation procurement in the European Union. 

Categories 

 Innovation procurement strategy award: to reward long-term strategy/action plan that triggers 

different innovation procurements and sustainable solutions and practices. 

 Facing societal challenges award: to reward innovative procurement practise aimed to face 

covid-19 pandemic. 

 Procurement leadership award: to reward the outstanding individual(s) who empower(s) their 

team to succeed and trigger innovation procurement practices. innovation procurement in the 

European Union. 

Submitting full proposals: 29 July 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-1;callCode=HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwardsPrize;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-1;callCode=HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwardsPrize;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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PROCUREMENT LEADERSHIP AWARD 

Public and private procurement represent an untapped potential to stimulate the demand for 

innovation. The public and private sectors could offer new opportunities for suppliers, and provide 

better, more efficient services. Therefore, innovation procurement would boost transforming research 

into innovative solutions targeted at societal needs, and support innovative companies to 

commercialise their ideas. 

The European Innovation Procurement Awards aim to recognise public and private buyers across 

Europe in their efforts to promote innovation procurement and the innovative ways the solutions are 

procured. It also aims to emphasise the importance of close buyer – supplier cooperation in bringing 

the innovative solutions to market. These awards complement other EIC initiatives aimed at supporting 

and fostering innovation procurement in the European Union. 

 Transformation – adapting procurement practices towards innovation procurement, by 

introducing new processes and tools, by promoting the establishment of an innovation friendly 

legal framework towards sustainable growth and development. 

 Uptake – the innovative way of procuring the solution is replicable and scalable, and, at the 

same time, contribute to achieving more efficient and effective services. Special attention 

should be paid to the promotion of best practices and to the efforts to share knowledge across 

stakeholders within the different territories, and to support capacity building. 

 Collaboration – the proven track of collaboration that led to the procured solution. Promotion of 

synergies and cooperation between actors from different countries and at different state of 

maturity in procurement practices. 

 Societal impact – practices with a positive quantitative and qualitative impact on society and 

people, with special emphasis to the support of digital transformation and green deal priorities. 

 

Submitting full proposals: 29 July 2021 

Official page of the Call 

               

ERC ADVANCED GRANTS 

ERC Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at 

which they are already established research leaders with a recognised track record of research 

achievements. Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and 

feasibility of their scientific proposal. 

Submitting full proposals: 31 August 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-innovationprocurementawardprize-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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 FOR ACTION GRANTS TO SUPPORT TRANSNATIONAL PROJECTS TO 

ENHANCE THE RIGHTS OF PERSONS SUSPECTED OR ACCUSED OF CRIME AND THE RIGHTS 

OF VICTIMS OF CRIME 

 

The main objecives are to facilitate effective and non-discriminatory access to justice for all, and 

effective redress, including by electronic means (e-justice), by promoting efficient civil, and criminal 

procedures, by promoting and supporting the rights of all victims of crime as well as the procedural 

rights of suspects and accused persons in criminal proceedings. 

The aims of this call are: 

 to contribute to the effective and coherent application of EU criminal law in the area of the 

rights of persons suspected or accused of crime (procedural rights priority); 

 to contribute to the effective and coherent application of EU law in the area of the rights of 

victims of crime in line with the priorities set up by the EU Strategy on victims’ rights (2020-

2025) (victims' rights priority). 

 

Submitting full proposals: 09 September 2021 

Official page of the Call 

               

EIC TRANSITION OPEN 2021 

The EIC Transition Open aims at funding innovation activities that go beyond the experimental proof of 

principle in laboratory. The EIC Transition Open is twofold, supporting both the maturation and 

validation of a novel technology, and the development of a business case and business model towards 

the innovation’s future commercialisation. 

EIC Transition projects should address both technology and market/business dimensions where 

iterative learning processes based on early customer feedback is possible. These activities should 

include a suitable mix of research, technology development and validation activities to increase the 

maturity of the technology beyond proof of principle to viable demonstrators of the technology in the 

intended field of application (i.e. up to Technology Readiness Level 5 to 6) in the attempt to address 

market readiness towards commercialisation and deployment, as well as other aspects of regulation, 

certification and standardisation, aimed at getting both the technology and the business idea 

investment-ready. 

The objectives of the EIC Transition are to mature both the technology and business idea to increase 

the project’s technology and its market readiness. By doing this, the EIC Transition offers its applicants 

a solid support to deliver on the market a technology that is effective for its intended application, as 

well as a successful business model and business plan for its development to the market. 

Submitting full proposals: 22 September 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=JUST-2021-JACC;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/just-2021-jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=JUST-2021-JACC;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/horizon-eic-2021-transitionopen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EIC;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/horizon-eic-2021-transitionopen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EIC;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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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BELSŐ HATÁRIDŐT MEGHALADÓ PÁLYÁZATOK ADATTÁRA 

               

NETWORK PARTNERSHIP 

Projects under the Call for Proposals will establish thematic communities/centres of expertise that will 

generate, promote, test, exchange and disseminate knowledge, skills, expertise, innovation and 

scientific evidence in support of the Capacity-Development and Science Pillars of the Knowledge 

Network. 

The thematic communities/centres of expertise will be multinational and multidisciplinary specialised 

groups with organisational environments that strive for developing high standards of conduct in the 

fields of capacity-development, learning, research and innovation in civil protection and disaster risk 

management. The thematic communities will bring together individuals (practitioners, researchers and 

experts) from institutions (national and local civil protection authorities, research centres, policy 

institutes, centres of excellence etc.) engaged in disaster prevention, preparedness and response. 

Thematic communities/centres of expertise will pull together, develop, disseminate and exchange 

state-of-the-art knowledge and expertise; encourage scientific excellence; stimulate technological 

innovation; gear educational and learning goals; and support policy and decision-making in civil 

protection and disaster management. To achieve this, thematic communities/centres of expertise will 

focus on a specific natural or human-induced hazard (earthquakes, forest/wildfires, floods, medical 

emergencies/pandemics, CBRN threats etc.), cluster of hazards (meteorological, geophysical, 

hydrological, climatological, technological etc.), or a particular preparedness and response scenario 

(emergency medical response, search and rescue operations etc.) Focus is placed on common risks 

and joint priorities identified by the UCPM Member States, Participating States and the EU. 

Submitting full proposals: 01 June 2021 

Official page of the Call 

               

PREVENTION AND PREPAREDNESS FOR CROSS-BORDER RISKS 

Disasters know no borders. The risks posed by natural and man-made hazards are cross-border due to 

their spatial dimension (earthquakes, fires, severe weather, floods and space weather), as well as the 

volatility and scale of their impacts (pandemics, livestock epidemics, nuclear/industrial accidents). 

This topic aims to enhance cross-border disaster risk management through prevention and 

preparedness in Europe, IPA beneficiaries and EU Neighbourhood countries. 

 Priority 1: Developing cross-border risk assessments 

 Priority 2: Enhancing cross-border emergency management 

Submitting full proposals: 08 June 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-kn;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298203;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/ucpm-2021-kn;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298203;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/ucpm-2021-pp-cbr;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298203;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/ucpm-2021-pp-cbr;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298203;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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UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM EXERCISES – FULL SCALE EXTERNAL 

This call supports exercise projects aiming to design, plan, prepare, implement, conduct and evaluate 

different civil protection activities including a full-scale exercise in a multi-national scenario as the main 

event of the project. The scenario can simulate the situation and conditions of all types of disasters 

calling for the activation of the Mechanism, including the main theme and cross-cutting issues. 

The overall objective of the Mechanism is to strengthen the cooperation among Member 

States/Participating States in the field of civil protection in order to facilitate coordination to improve 

the effectiveness of the system for preventing, preparing for, and responding to natural and man-made 

disasters. 

The overall objective is to improve civil protection preparedness and response to all kinds of disasters 

inside or outside the Member States/Participating States of the Mechanism by providing a testing 

environment and a learning opportunity for all actors involved in civil protection assistance 

interventions: a full-scale exercise.  

Submitting full proposals: 08 June 2021 

Official page of the Call 

               

UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM EXERCISES – FULL SCALE INTERNAL 

This call supports exercise projects aiming to design, plan, prepare, implement, conduct and evaluate 

different civil protection activities including a full-scale exercise in a multi-national scenario as the main 

event of the project. The scenario can simulate the situation and conditions of all types of disasters 

calling for the activation of the Mechanism, including the main theme and cross-cutting issues. 

The overall objective of the Mechanism is to strengthen the cooperation among Member 

States/Participating States in the field of civil protection in order to facilitate coordination to improve 

the effectiveness of the system for preventing, preparing for, and responding to natural and man-made 

disasters. 

The overall objective is to improve civil protection preparedness and response to all kinds of disasters 

inside or outside the Member States/Participating States of the Mechanism by providing a testing 

environment and a learning opportunity for all actors involved in civil protection assistance 

interventions: a full-scale exercise. 

Submitting full proposals: 08 June 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-ext;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298203;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/ucpm-2021-ext;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298203;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/ucpm-2021-int;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ucpm;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/ucpm-2021-int;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ucpm;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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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PREVENTION AND PREPAREDNESS FOR MARINE POLLUTION AT SEA AND ON SHORE 

Over the past decades, regional, EU and international regulatory framework, preventive measures and 

technical cooperation helped to decrease the rates of marine and coastal pollution. However, such 

environmental risks from shipping or offshore accidents and from illegal discharges, cannot be 

completely eliminated. Moreover, as experienced in the past years, those risks have become more 

complex in terms of variety of pollutants and uncertainties about their impact, behaviour, as well as 

effectiveness of available recovery measures. They call for an increased operational knowledge and 

capability and for a more coordinated and holistic approach to marine pollution incident management 

at sea and on shore among different sectors involved. 

This topic aims to enhance prevention of and protection from the effects of maritime disasters. 

 Priority 1: Developing response capacity for marine pollution incidents 

 Priority 2: Enhancing regional and cross-sectoral coordination 

Submitting full proposals: 08 June 2021 

Official page of the Call 

               

INTERNAL INFORMATION AND TRAINING MEASURES FOR WORKERS' ORGANISATIONS 

This call aims at strengthening the capacity of workers' organisations to address, at EU/transnational 

level, challenges related to changes in employment and work and social dialogue. The types of 

activities which may be funded under this call for proposals include: conferences, seminars, round 

tables, studies, surveys, publications, training courses, development of training tools, the setting up of 

networks and the development and exchange of best practices. 

Submitting full proposals: 09 June 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-pp-maripol;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/ucpm-2021-pp-maripol;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/socpl-2021-info-wk;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252517;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/socpl-2021-info-wk;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252517;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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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KARBONMENTES, TÖBBLET VILLAMOSENERGIA INNOVATÍV ELEKTROKÉMIAI TÁROLÁSÁT 

ELŐSEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 

Az Európai Unió kiemelt célkitűzése, hogy a tagállamok szintjén 2030-ra az 1990-es évek szintjéhez 

képest legalább 40 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gáz-kibocsátás. E környezetpolitikai cél 

eléréséhez nagymértékben hozzájárul a karbonmentes energiaforrásokból előállított energia 

felhasználásának térnyerése. 

A Felhívás célja olyan mintaprojektek támogatása, melyek 

 megalapozzák a Li-ion technológiától eltérő, azt kiegészíteni képes, illetve azzal együttműködő, 

olyan elektrokémiai energiatárolási technológiák – műszaki- és környezetvédelmi szempontok 

szerint is – életképes piaci megjelenését, 

 hosszú (legalább 6 órás) kitárolási idejükkel segíthetik a karbonmentes termelők (elsősorban 

naperőművek) integrálását a villamosenergia-rendszerbe; 

 a karbonmentes többlettermelés okozta rendszer-szabályozási kihívásokat napon belül 

segítenek kezelni (pl.: több órás villamos szabályozási kapacitás létrehozásával) 

 használhatók elektromos gépjárművek töltésének támogatására (a gyorstöltőkhöz szükséges 

legalább 6-8 órányi, elsősorban naperőművekből származó villamos energia tárolására) 

 Magyarországon eddig nem alkalmazott innovatív technológiát, módszereket és eljárásokat 

alkalmaznak 

 mintaprojektbeli megvalósítása elősegíti a hazai kutatási, oktatási és ipari megvalósítási 

potenciál kiaknázását (nem kizárva ennek keretében külföldi technológia, know-how és/vagy 

berendezések beszerzését) a későbbi piaci bevezethetőség érdekében 

 méretüket, névleges teljesítményüket és kapacitásukat tekintve lehetővé teszik, hogy a 

mintaprojekt eredményeit kereskedelmi léptékű piaci bevezetésénél is alkalmazni lehessen. 

Benyújtási határidő: 2021. július 12.  

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

CALL FOR PROPOSALS TO PROMOTE EQUALITY AND TO FIGHT AGAINST RACISM, 

XENOPHOBIA AND DISCRIMINATION 

The objective is to support a comprehensive and intersectional approach and specific actions to prevent 

and fight against intolerance, racism, xenophobia, and discrimination, in particular on grounds of racial 

or ethnic origin, colour, religion, sexual orientation, gender identity, including when this manifests in 

the form of antigypsism, antisemitism, anti-Muslim hatred, Afrophobia and LGBTIQ phobia, offline and 

online. With this aim, the following priorities will be financed: 

 Fighting against intolerance, racism, xenophobia, discrimination, hate speech and hate crimes 

 Promoting diversity management and inclusion at the workplace, both in the public and private 

sector 

 Fighting discrimination against LGBTIQ people and promoting LGBTIQ equality through the 

implementation of the LGBTIQ Equality Strategy 

 Preventing, reporting and countering hate speech online 

 Restricted to public authorities to improve their responses to discrimination, racism and 

xenophobiathroughout the Union for victims of gender-based violence. 

Submitting full proposals: 15 June 2021 

Official page of the Call 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/aktualis-felhivasok/egyeb-tamogatas/karbonmentes-tobblet-villamos-energia-elektrokemiai-tarolasa-2021-211-ek/palyazati-felhivas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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 TO PREVENT AND COMBAT GENDER-BASED VIOLENCE AND VIOLENCE 

AGAINST CHILDREN 

The aim of this priority is to address (potential) victims’ needs within existing support mechanisms, or 

establishing new ones, in order to respond better to specific needs of women, and children during and 

after the pandemic, as well as to fund programmes that provide early detection, prevention and 

adequate support. This involves the strengthening of gender-specific and child-centred responses to 

violence, through capacity-building and strengthened multi-disciplinary cooperation and coordination 

among relevant actors, such as law enforcement and judicial professionals, IT platforms and regulatory 

bodies. 

 preventing and combating at all levels all forms of gender-based violence against women and 

girls and domestic violence, also by promoting the standards set out in the Council of Europe 

Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (the 

Istanbul Convention); 

 preventing and combating all forms of violence against children, young people, as well as 

violence against other groups at risk, such as LGBTIQ people and people with disabilities; 

 supporting and protecting all direct and indirect victims of such violence, such as domestic 

violence exerted within the family or violence in intimate relationships, including children 

orphaned by domestic crimes, and supporting and ensuring the same level of protection 

throughout the Union for victims of gender-based violence. 

Submitting full proposals: 15 June 2021 

Official page of the Call 

               

CALL FOR PROPOSALS FOR 4-YEAR FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENTS TO SUPPORT 

EUROPEAN NETWORKS, CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS ACTIVE AT EU LEVEL AND 

EUROPEAN THINK TANKS IN THE AREAS OF UNION VALUES 

This call aims to set up 4-year framework partnership agreements with European networks, civil 

society organisations active at EU level and European think tanks whose statutory aims are to protect 

and promote Union values. 

In particular, framework partners should be active in: 

 promoting and protecting Union values; 

 promoting equality, preventing and combating discrimination; 

 promoting gender equality; 

 combating racism, xenophobia and all forms of intolerance; 

 protecting and promoting the rights of the child; 

 promoting European remembrance; 

 promoting citizen engagement; 

 preventing and combating gender-based violence; 

 preventing and combating violence against children. 

The annual operating grants to be signed based on these framework partnership agreements will 

increase the capacities of these networks to contribute actively to the development and 

implementation of EU policies in these areas. 

Submitting full proposals: 22 June 2021 

Official page of the Call 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/cerv-2021-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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EUROPEAN REMEMBRANCE  

The objective of this call for proposals is to support projects aimed at commemorating defining events 

in modern European history, including the causes and consequences of authoritarian and totalitarian 

regimes, and at raising awareness among European citizens of their common history, culture, cultural 

heritage and values, thereby enhancing their understanding of the Union, its origins, purpose, diversity 

and achievements and of the importance of mutual understanding and tolerance. 

 

Submitting full proposals: 22 June 2021 

Official page of the Call 

               

OPERATING GRANTS TO FRAMEWORK PARTNERS ACTIVE IN THE AREA OF UNION VALUES 

These grants will fund the network's, organisation's or think tank's operating costs and those activities 

which have EU added value and contribute to the implementation of programme objectives, including: 

analytical activities, training and capacity building activities, conferences, mutual learning, cooperation, 

awareness-raising, communication and dissemination activities. Applicants must provide a detailed 

annual work programme for a period of 12 months. 

Submitting full proposals: 29 June 2021 

Official page of the Call 

               

SUPPORT FOR SOCIAL DIALOGUE 

This call aims at contributing to the promotion of social dialogue at cross-industry and sectoral level, 

developing European social dialogue, and building and strengthening the capacity of national social 

partners, in particular following the Covid crisis. 

This call will be used to finance consultations, meetings, negotiations and other actions, as outlined in 

the European Commission's Communication on The European social dialogue, a force for innovation 

and change (COM(2002)341), the Communication on Partnership for change in an enlarged Europe – 

Enhancing the contribution of European social dialogue (COM(2004)557) and the Commission Staff 

Working Document on the Functioning and potential of European sectoral social dialogue 

(SEC(2010)964). 

European social dialogue refers to discussions, consultations, negotiations and joint actions involving 

organisations representing either side of industry (employers or workers). 

Submitting full proposals: 30 June 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/cerv-2021-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/socpl-2021-soc-dialog-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=SOCPL-2021-SOC-DIALOG-01;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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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ECSEL KÖZÖS EU-S PROGRAMBA 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: 

Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek közös program – Electronic Components and 

Systems for European Leadership (ECSEL) 

A programban 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. 

Az ECSEL program célja az Európai Unió Horizont 2020 programja keretében az ipari szereplők (köztük 

a kkv-k) és a nonprofit kutatóhelyek nemzetközi együttműködése révén a társadalom igényeit 

kielégítő, megbízható, környezetbarát, okos és komplex (az emberrel és egymással is kommunikáló, a 

fizikai és a virtuális teret összekötő) rendszerek kifejlesztése a mikrochipektől a kész eszközig (autóig, 

repülőgépig) terjedő értéklánc mentén. Az ipar által meghatározott fő tématerületek: 

mikro/nanoelektronika, beágyazott/kiber-fizikai rendszerek és okos rendszerek integrációja. 

Benyújtási határidő: 2021. június 30. 16:00 óra 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetőek el. 

               

 

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ecsel-kozos-eu-programba-bekapcsolodas-2019-213-nemz-ecsel/palyazati-felhivas-2019-213-nemz-ecsel
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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK        

AJÁNLÓ              

HORIZONT EURÓPA INFORMÁCIÓS NAPOK: 2021. JÚNIUS 28. ÉS JÚLIUS 9. KÖZÖTT 

Az Európai Bizottság bejelentette a Horizont Európa információs napok elnevezésű online rendezvény 

időpontjait. A Horizont Európa információs napok online rendezvény kilenc témával foglalkozik, 

amelynek mindegyik exkluzív megbeszélések és gyakorlati foglalkozások programját foglalja magában.  

IDŐPONTOK:  

2021. június 28.    Infrastruktúrák 

2021. június 20-30.  Digitális, ipari és űrkutatás (4. klaszter) 

2021. június 30.   Polgári biztonság a társadalom számára (3. klaszter) 

2021. július 1.   Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom (2. klaszter) 

2021. július 1.  A Marie Skłodowska-Curie projekt: milyen új lehetőségekkel bővült a 

Horizont Európa keretében 

2021. július 2.  Egészségügy (1. klaszter) 

2021. július 5-6.   Éghajlat, energia és mobilitás (5. klaszter) 

2021. július 7-8.   Élelmiszer, biogazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és 

környezetvédelem (6. klaszter) 

2021. július 9.  Európai Kutatási Térség (ERA) és a bővítések 

HELYSZÍN: online 

A programokon előzetes regisztráció nélkül vehetnek részt az érdeklődők. 

Bővebb információ az alábbi honlapon érhető el.  

               

HORIZON EUROPE CONSORTIA BUILDING SERIES 

IDŐPONT:  14 June 2021 (Cluster 1-2) 

17 June 2021 (Cluster 3-4) 

21 June 2021 (Cluster 5-6) 

HELYSZÍN: online 

This Horizon Europe Consortia Building Event Series will help you find partners to form international 

collaborations and strategic partnerships. The key focus of the events will be to provide hands-on 

advice to give you the final boost and get you ready for submission into the forthcoming 2021 Horizon 

Europe calls. There will be the opportunity to present a pitch about your project idea or your capability 

offering, and you’ll be able to talk to pitch presenters and other delegates in small groups and / or in 

1-1 meetings. The UK National Contacts Point Team and KTN’s European Programmes Team will also 

be available for 1-1 meetings to answer any specific or more confidential questions.  

Further information and registration is available on the following website. 

               

  

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
https://ktn-uk.org/events/horizon-europe-consortia-building-series/
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EURÓPAI KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS NAPOK 

IDŐPONT: 2021. június 23-24. 

HELYSZÍN: online 

A Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága szervezésében kerül megrendezésre az Európai 

Kutatási és Innovációs Napok elnevezésű online konferencia, az Európai Bizottság 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 rendezvényen 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 és a regisztráció az alábbi honlapon érhető el. 

               

8. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 

IDŐPONT: 2021. július 23-25. 

HELYSZÍN: Stockholm 

A konferencia keretében egyetemeknek, kutatóknak, tudósoknak lehetőségük van tapasztalatcserére 

és kutatási eredményeik megosztására speciális, valamint interdiszciplinális területeken a legújabb 

trendek, innovációk és gyakorlatok megismerése céljából. 

Részvételi lehetőségek: 

 Szóbeli előadás: Lehetőség van a konferencia szóbeli előadójának lenni, és bemutatni kutatását 

a nemzetközi közönség számára. A bemutatóhelyek száma korlátozott, ezért a korai jelentkezés 

ajánlott. 

 Virtuális bemutató: Ha nem tud személyesen részt venni a konferencián, de meg akarja osztani 

a kutatását a konferencia nemzetközi közösségével, jelentkezzen virtuális előadóként. 

 Poszter bemutató: Kutatási cikke elküldésével poszter előadóként is megmutathatja kutatási 

munkáját a közönség számára a konferencia napjai alatt. 

 Kiadvány: Az összes elfogadott kutatási cikket ISBN számmal megjelenteti a konferencia 

kiadványban a szervező. 

 

 

A regisztráció határideje: 2021. július 12. 

További információ, valamint a jelentkezési felület a konferencia hivatalos weboldalán érhető el.  

               

 

 

 

 

 

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://www.istconf.org/
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SMART MANUFACTURING MATCHMAKING 2021 

IDŐPONT: 2021. november 17-19. 

HELYSZÍN: online 

Az intelligens gyártás és ipar 4.0 területén működő vállalkozásokat, szakembereket, egyetemeket és 

kutatóintézeteket ismét virtuális üzletember-találkozókkal, üzemlátogatásokkal és webináriumokkal 

várják a „Smart Manufacturing Matchmaking 2021” keretében. 

A rendezvénysorozat során az online üzletember-találkozó kiváló lehetőséget teremt az intelligens 

gyártás és ipar 4.0 területén működő vállalati vezetőkkel, kutatókkal és állami testületekkel való 

kapcsolatfelvételre, tárgyalásra. 

Az esemény kiemelt témái: 

 Fejlett gyártási megoldások: automatikus anyagmozgató rendszerek, kollaboratív robot/ cobot 

 Adalékanyagok gyártása 

 Mezőgazdaság 4.0 

 AI és gépi tanulás ipari felhasználása 

 AR, VR, XR, MR 

 Kiberfizikai rendszerek 

 Szimuláció 

 Autonóm robotok 

 Additív gyártástechnológia 

 Kiberbiztonság és felhőmegoldások 

 Ember-gép interfészek 

 

Bővebb információ az alábbi honlapon érhető el.  

               

  

https://smm2021.b2match.io/
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BESZÁMOLÓ             

 

HALLGATÓI INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA AZ EGYETEMEN 

Az Egyetem Innovációs és Technológiai Irodája 2021. tavaszán tartotta meg kutatók, oktatók, PhD 

hallgatók részvételével egyéni ötletversennyel összekötött Innovációs menedzser tréningjét, amely a 

2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 azonosítószámú, „Közszolgálati Technológia Transzfer 

Kezdeményezés (KTTK)” című projekt keretében valósult 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 tréningre 43 fő jelentkezett. 

A tréning gyakorlati napjain a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársai, valamint az OXO 

Cybersecurity Lab szakértője tartottak előadást és interaktív bemutatót a résztvevők aktív 

közreműködésével. 

A tréning gyakorlati napjait követően 28 olyan egyéni ötlet született, amelyeket az Innovációs és 

Technológiai Iroda által felállított 5 fős bizottság 2021. június 1-ig értékelhetett. Az értékelésben részt 

vettek a MouldTech Kft., a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda, az Eötvös József Kutatóközpont és 

az Innovációs és Technológiai Iroda munkatársai.  

A legeredményesebb egyéni ötletek:  

1. helyezés: JOGPRO  

2. helyezés: VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG  

3. helyezés: DOGTIVITY  

 

A verseny különdíját a PSTERM elnevezésű ötlet kapta. A felsorolt ötletek az Innovációs és Technológiai 

Iroda szervezésében mentorálási szolgáltatásban részesülnek 2021. őszéig. 

               

 

 

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, dr. Kis Anna, Mezőné Juhász Hajnalka, 

 Petrovics Anikó, Sövény Andor, Szabó Ilona,  

Szerkesztő: Petrovics Anikó, Szabó Ilona 

A kiadvány szerkesztése lezárva: 2021. 06. 09. 

mailto:palyazatkezeles@uni-nke.hu

