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Megjelentek a H2020 2016.-2017.évre szóló munkaprogramjai 
Az Európai Bizottság elfogadta a H2020 2016-2017.évre szóló munkaprogramjait, melyek 
megtalálhatók  a  H2020  hivatalos  honlapján  az  alábbi  linken: 
H2020workprogram2016-2017 
 
A következő két évben 600 új pályázati felhívás keretében mintegy 16 milliárd euró nyílik 
meg a pályázók számára a H2020 költségvetéséből.   

 
Európai Innovációs Tanács felállításának javaslata 
Carlos Moedas a Kutatásért, Tudományért és Innovációért felelős európai biztos javasolta az 
új Európai Innovációs Tanács felállítását. A FET tanácsadó munkacsoport javaslatára, úgy 
véli, hogy az új Innovációs Tanács magját a FET (future emerging and technology) program 
képezhetné, hiszen Európa legtehetségesebbjeit sikerült mobilizálni az átütő ötletek 
megvalósítását támogató programon keresztül. Az új Innovációs Tanács modelje az ERC 
lenne, mely a felfedező kutatásokat támogatja, az Innovációs Tanács pedig az EU 
versenyképességének növelését segítené a maga szintű technológiai kutatások révén. 

 
Digital4Science platform elindítása 
Az Európai Bizottság elindította a Digital4Science platformot, mely nyitva áll mindenki 
számára, aki érdekelt a digitális korhoz kapcsolódó kutatási és innovációs ötletek 
megosztásában és megvitatásában. A platform egy interaktív „fórum” ahol lehetőség nyílik 
kutatási kapcsolatok kialakítására, különösen a FET-hez, FET Flagshiphez, az Open Science 
Cloudhoz  és e- infrastruktúrához kapcsolódóan. 
további információ:Digital4Science  
 

Útjára indult az Európai Bizottság új kezdeményezése, a „Seal of 
Excellence”  
 
Az Európai Bizottság elindította új kezdeményezését a „Seal of Excellence”-t, melynek célja 
a szinergia fokozása a H2020 és az egyéb EU-s források között, így pl. az Európai 
Strukturális és Befektetési Alapok között.  A „Seal of Excellence” minősítést azok a kiváló 
projektek kapják, melyek ugyan magas pontszámot értek el az értékelési folyamat során, 
azonban a rendelkezésre álló források korlátozottsága miatt támogatásuk nem lehetséges. 
(Vagyis csak a treshold feletti projektek kaphatnak ilyen minősítést). 
A minősítés azt tanúsítja, hogy kiváló minőségű projektekről van szó. A kezdeményezésnek 
jelenleg a pilot fázisát indítja el a Bizottság és első körben a H2020 KKV eszközének 
programjában benyújtott projektekre alkalmazzák, melyet a későbbiek folyamán a H2020 
több területére is kiterjesztenek. 
Részletes információ: Seal of Excellence  
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/ec-digital4science-platform-builds-bridges-between-scientists-citizens-and-policy-makers
http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe


Versenyképességet növelő pályázati konstrukciókkal ösztönzik a kutatás-
fejlesztést, innovációt 
 
Az NKFI hivatal a versenypályázati rendszer kialakítása során, mind a felfedező kutatások, 
mind a célzott kutatások, valamint az innovatív vállalkozások esetén egyaránt a kutatás-
fejlesztési és innovációs szempontú célszerűséget helyezi előtérbe, annak érdekében, hogy a 
folyamatosan megnyíló kutatás-fejlesztési célú források valóban a versenyképességet erősítő 
eredményekben hasznosuljanak, és ne keveredjenek össze az általános gazdaságfejlesztési 
célú pályázatokkal, amelyekre más forrásokból ugyancsak sokféle lehetőség van. 
Az elsődleges tehát nem a pályázatok könnyítése vagy szigorítása, hanem olyan pályázati 
portfólió és bírálati rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a tényleges kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenység bármely szakaszára ösztönző támogatáshoz juthassanak 
a hazai szereplők 
A kutatás-fejlesztési és innovációs versenypályázatok rendszerszintű megújításának célja, 
hogy szemléletét és kultúráját tekintve is új növekedési pályára állítsák a hazai kutatást, 
fejlesztést és innovációt, fenntarthatóvá tegyék a kutatásfinanszírozás rendszerét. 
 
Az évtized végéig kutatás-fejlesztési és innovációs célokra mintegy 1200 milliárd forint áll 
rendelkezésre uniós és hazai forrásból. Az idei évben összességében megnyílik 257,5 milliárd 
forint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP), 13 milliárd a 
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP), illetve 27,1 milliárd a 
Nemzeti Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Alapban (NKFI Alap).   
forrás: NKFIH 
 
Sikeresen lezárult a Földtani alapszelvények rekonstrukciója a Tatai 
Természetvédelmi Területen c. pályázat 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2014-ben 54,34 millió forintot nyert a Geológus Kert 
területén levő, védelem alatt álló földtani alapszelvények rekonstrukciójára a KEOP-
3.1.2/2F/09-11, egyebek között az élettelen természeti értékek védelmét szolgáló pályázaton.  
 
A projekt eredményeként mintegy 5000 m2 védett sziklafelszínt tisztítottak meg, ezáltal újra 
feltárultak, tanulmányozhatóvá váltak az elmúlt huszonöt évben természetes felszínpusztulás 
miatt törmelékkel elfedett kőzetrétegek.  
 
A felszíntisztítási folyamatok során egy még feltáratlan, kb. 6000 éves tűzkőfejtő gödörre 
bukkantak, amelyből szakértő régész segítségével több veszélyeztetett helyzetű agancseszközt 
és tűzkőszilánkokat emeltek ki. A lelőhelyen 2016-ra ásatásokat terveznek. Elkészült a terület 
nagyfelbontású digitális domborzatmodellje is, amelybe integrálhatók a geológiai, őslénytani, 
régészeti és botanikai adatok is 
A projekt 2014. október 01-én indult és 2015. szeptember 30-án zárult. 
További információ: TataGeologusKert  
 
Szellemi tulajdonjog management a H2020 projektekben 
 
Az IPR helpdesk webináriumot a H2020 projektekben érvényesülő szellemi tulajdonjog 
managementről, különös tekintettel az MSCA projektekre. A webináriumhoz bárki 
becsatlakozhat. 
időpont: 2015.11.02. 10.30-11.45 
Regisztrálni az alábbi linken lehet: IP management in H2020 
Részletes információ: IPwebinar  
  
 
 
 

http://www.elte.hu/hir?id=NW-6498
http://www.elte.hu/hir?id=NW-7427
https://www.iprhelpdesk.eu/registration/webinar_Introduction_to_IP
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2868


Új pályázati felhívások 
 
Megnyílt a Nemzeti fejlesztési Minisztérium közreműködésével az Európai 
Ügynökség (ESA) pályázata 
 
A Nemzeti fejlesztési Minisztérium közreműködésével az Európai Ügynökség (ESA) 
pályázatot tett közzé vállalkozásoknak, valamint felsőoktatási és kutatóintézeteknek 
űrkutatással kapcsolatos tevékenységek támogatására. 
 
A pályázat kódja: AO8375 
A pályázat tárgya: Magyarország idén novemberben válik az ESA teljes jogú tagjává, a 
februárban Jean-Jacques Dordain (volt ESA főigazgató) és Kara Ákos (infokommunikációért 
és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár) által aláírt csatlakozási szerződés ratifikációjával.  
 
A pályázat célja a hazai űripari szektor ösztönző felzárkóztatása, emellett a 
csúcstechnológiát fejlesztő hazai vállalkozások és egyetemi kutatóhelyek 
versenyképességének növelése, új munkahelyek teremtése. 
 
A pályázók köre: 
Kizárólag magyar vállalatok (beleértve a kkv-kat), valamint a felsőoktatási és kutatási 
szervezetek nyújthatnak be pályázatot. 
 
A pályázati kiírás keretében az alábbi témákban várják a pályázatokat:  

1. az ipari technológiafejlesztés legalább 3-as TRL szinttől kezdődően a feladatban 
eljutva a legalább 5-ös TRL szintig (nincs felső korlát a TRL megjelölésben); 

2. kutatási és fejlesztési tevékenységek TRL 2-estől TRL 4-es szintig; 
3. előkészítő tevékenységek, megvalósíthatósági tanulmányok, amely TRL 1-től 

kezdődhet és tipikusan TRL3-as szintig tart legfeljebb; 
4. űralkalmazások és űr alapú szolgáltatások, azokhoz kapcsolódó termékfejlesztés 

(TRL4-től kezdődően). 
 

A pályázat benyújtása: 
A pályázati felhívás folyamatosan nyitva áll 2018. december 18-ig. Évente négy, a 
felhívásban meghatározott időpontig beérkezett pályázatok elbírálása történik majd egyszerre.  
 
Az első beadási határidő 2015. november 4. 
A kizárólag magyar részre kiírt ESA pályázat részletes leírása folyamatosan elérhető az 
EMITS honlapon: ESA call és ESA calls 
(az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez regisztráció szükséges). 
’Open Invitations to Tender’ fül > tender-azonosító: AO8375 
 
 
PEGASUS Marie Skłodowska-Curie-COFUND Fellowships - flamand 
posztdoktori kutatási program  
 
A háromféle mobilitási ösztöndíj lehetőséget kínáló program benyújtási határideje: 2016. 
február 1. és 2016. május 1.   
A pályázati lehetőség valamennyi tudományterület számára nyitott. 
További információk a PEGASUS_MSCA címen találhatók. 
 
Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)  pályázatai 
A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány célja a világ globális működését és a területi 
fejlődést leíró geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, a geopolitikához kapcsolódó 

http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=6731&user=Anonymous
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/%5bpegasus%5d%C2%B2-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowships/


részterületek feltárása, az ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása valamint jelentős 
nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása a világ vezető szellemi központjaival.  
Az alapítvány az alábbiakban közzétett pályázati felhívásokkal a közgazdaságtudományi, 
társadalomtudományi, földrajztudományi, bölcsészettudományi, ill. egyéb interdiszciplináris 
képzési területek geopolitikával foglalkozó hazai kutatóinak a nemzetközi tudományos életbe 
való mélyebb integrálódását kívánja elősegíteni. 
 
A pályázatok folyamatosan nyitva állnak, a keretek kimerüléséig lehet pályázni. 

PÁLYÁZAT NEVE  HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Első cikkem programra   FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  
Konferencia támogatási programra   FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  
Kutatói mobilitás programra   FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  
PhD Ösztöndíjprogramra   FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  
Publikációs és kutatói programra   FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  
Tananyag fejlesztési programra   FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  
PAGEO Műhely   FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

 
 
A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális felhívások 
 
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemi tulajdon védelmét szolgáló 
tevékenységek támogatása az alkotások előmozdítása érdekében c. pályázat 
(IPARJOG_15) 
 
Az Iparjog_15 pályázat célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi 
oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi 
vagyon értékelés tevékenységek támogatása. 
 
A pályázat támogatja:  

 találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a 
hazai iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez végzett újdonságkutatás költségeit, 
megszerzésének egyéb költségeit, a fenntartás költségeit;  

 találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a 
külföldi iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez végzett újdonságkutatás költségeit, 
megszerzésének egyéb költségeit, a fenntartás költségeit;  

 a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások 
megindítását;  

 Európai szabadalom hatályosítását;  
 szellemi vagyon értékeléssel kapcsolatos költségeket. 

 
 
Rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint a 2015. évre 

 
Támogatás nagysága 0,6-7,1 millió forint 
Benyújtás határideje 2015. október 15-től a rendelkezésre álló keret 

kimerüléséig folyamatos, de legkésőbb 2016. december 
31-ig. 

Támogatás forrása NKFI Alap 
Projekt futamideje maximum 24 hónap, a projekt megvalósítása saját 

felelősségre legkorábban 10 hónappal a benyújtást 
megelőzően kezdhető el. 

http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_elso_cikkem%20programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_konferenciatamogatasi_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_kutatoi_mobilitas_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_php_osztondijprogramra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_publikacios_es_kutatoi_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_tananyagfejlesztesi_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/PAGEO_muhely.zip


Támogatás mértéke 100% 
 
 
Kizárólag a közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek támogathatók. 
 
További információ, a pályázati útmutató illetve a kitöltő program megtalálható az alábbi 
linken: Iparjog_15 
 
EU-s közös kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása c. pályázati 
felhívás 
 
A pályázati felhívás célja, hogy az alábbi nemzetközi programok keretében benyújtásra és 
nemzetközi szinten támogatásra ítélt pályázatokhoz hazai forrást biztosítson: 

 Tevékeny és önálló életvitel - Active and Assisted Living (programkód: AAL)  
 Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek - Electronic Components and 

Systems for European Leadership (programkód: ECSEL)  
  EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS) 

Csak olyan projekt megvalósítása támogatható, mely a fenti programok keretében megjelent 
pályázati felhívásokra nemzetközi konzorciumban benyújtásra kerültek és a nemzetközi 
bírálók támogatásra ítélték. 
Támogatható tevékenységek: 

- alapkutatás (csak az ECSEL program esetében) 
- alkalmazott kutatás 
- kísérleti fejlesztés 
- tájékoztatás 
- koordináció 
- piacra jutás 
- iparjogvédelem 

Rendelkezésre álló keretösszeg 1 380 millió forint, melyből 2015. évre 260 millió forint  
Támogatás nagysága 80-200 millió forint; AAL: max 80 millió forint/projekt, 

ECSEL: max 200 millió forint/projekt, EUROSTARS: 
max 90 millió forint 

Benyújtás határideje kitöltő program megjelenésétől 2015. november 15-ig, 
ezt követően negyedévenként 

Támogatás forrása NKFI Alap 
Projekt futamideje legfeljebb 48 hónap 
Támogatás mértéke kutatóhelyek esetében 100%, vállalatok esetében a 

támogatás mértéke függ a tevékenységtől, részletesen a 
pályázati felhívás tartalmazza 

 
Az NKFI Alapból nyújtott támogatás mellett a pályázók európai uniós (Horizont 2020) 
forrásból kapnak támogatást. 
A részletes információk, pályázati felhívás és útmutató letölthető: közös EU-s 
kezdeményezések 
 
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj  
 
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, 
gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi 
résztovábbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti 
munkában való részvételét teszi lehetővé. 
 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/iparjog-15/szellemi-alkotasok-tanogatasa
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas


Pályázhat minden 40 évesnél nem idősebb (1976. március 1. után született), felsőoktatási 
intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár. 
 
Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.  
 
Az elbírálás két kategóriában történik: 

1. posztdoktori kategória  
2. predoktori kategória 

 
Az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap, amely indokolt esetben - az állami költségvetés 
függvényében, egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal - meghosszabbítható. Az ösztöndíjas 
utak 2016 áprilisától tervezhetőek. 
 
Beadási határidő: 2015. november 30. 23 óra 
 
Ösztöndíj mértéke 
 
 predoktori kategória posztdoktori kategória 
alaptámogatás 250 000 Ft/hó 370 000 Ft/hó 
szállástámogatás 120 000 Ft/hó 120 000 Ft/hó 
célországtól függő 
útiköltség- átalány 

km átalány km átalány 

speciális dologi költség  
tételes elszámolással 

max. 30 000 Ft/hó max 50 000 ft/hó 

 
Beadás online történik. 
 
A pályázati felhívás letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról: Magyar Állami Eötvös 
Ösztöndíj 
 
DAAD ösztöndíjak  
 
A DAAD kutatás vagy továbbképzés céljára nyújt ösztöndíjat magyar hallgatóknak, 
diplomásoknak, másoddiplomásoknak, doktoráltaknak és felsőoktatásban oktatóknak állami 
(vagy államilag elismert) német egyetemeken vagy főiskolákon, valamint kutatóintézetekben. 
 
A 2016/2017-es tanévre a DAAD az alábbi ösztöndíjprogramokat kínálja: 

- nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és diplomásoknak; 
- ösztöndíj diplomásoknak; 
- graduális ösztöndíj művészek és építészek számára; 
- kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak; 
- kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező főiskolai, egyetemi oktatóknak és 

kutatóknak 
- ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületéről 
- ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak 

 
A fenti DAAD ösztöndíjaknak csak egy pályázati határideje van.  
A pályázatok beadási határideje: 2015. november 15.  
 
Az ösztöndíjak mértéke illetve időtartama az egyes kategóriák esetén eltérőek: 
 
További információk: DAADösztöndíj  és http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html  
 
 

http://tpf.hu/hir/3875/megjelent-a-2016-os-magyar-allami-eotvos-osztondij-palyazati-felhivas
http://tpf.hu/hir/3875/megjelent-a-2016-os-magyar-allami-eotvos-osztondij-palyazati-felhivas
http://tpf.hu/hir/3902/daad-osztondij-2016-2017
http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html


Pályázati felhívás nyári egyetemi kurzus szervezésére 2016.év nyarán 
 
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet– magyarországi felsőoktatási intézmények 
részére, 2016. évi nyári egyetemi kurzusok szervezésére és lebonyolítására a magyar, mint 
idegen nyelv, hungarológiai és tematikus (nem nyelvi) képzések témakörben, külföldi (nem 
magyar anyanyelvű) résztvevők számára. 
 
A pályázatok benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2015. október 30.  
 
További információ: http://www.tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok  
 
 
Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA) pályázatai 
 
Az OMAA Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és 
felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas 
tartózkodásra. 
Az ösztöndíjas program keretében kutatói, egyetemi oktatói, PhD-hallgatói ausztriai 
ösztöndíjak pályázhatók meg. 
Az együttműködés keretében felsőoktatási együttműködés, közös tudományos kutatási és 
felsőoktatási folyamatok lebonyolításának támogatására nyújtható be pályázat német nyelven. 
Pályázati lehetőségek és határidők: 
 
Rövid (3 napos) oktatói, kutatói ösztöndíjak: 2015-ben folyamatosan 
Oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjak: 2015. október 30. és december 15. 
Semester Ösztöndíjak PhD-hallgatók részére: 2015. október 30. 
Osztrák-magyar együttműködési projektpályázatok: 2015. október 30. 
További információk a http://www.omaa.hu/ címen találhatók. 
 
Fast to track innovation (FTI) 
 
Bottom- up- vagyis bármilyen tudomány területről lehet pályázni; lényeg, hogy kapcsolódjon 
vagy az „ipari vezető szerep” vagy a „társadalmi kihívások” pillérek valamely 
alprogramjához. 
 
cél: ipar vezérelt piac közeli innováció támogatása; Innovációs projekt, tehát a támogatási 
intenzitás 70%, non- profit jogalanyok esetében 100% is lehet 
 
beadási határidő: 2015.12.01 
 
maximum támogatás: 3 mill EUR/ projekt; de 1-2 milliós projektekkel számol a Bizottság 
Előleg: a projekt finanszírozási igényétől függően, de max 90% lesz átutalva a projekt végéig, 
10% visszatartásra kerül a projekt záró beszámolójának elfogadásáig. 
 
konzorcium mérete: min 3- max 5 jogalany;  
DE az alábbi két kritérium közül legalább az egyiknek meg kell felelnie még a 
konzorciumnak: 

- vagy legalább a projekt költségvetés 60%-t az ipari résztvevőnek kell viselniük 
- vagy 3 vagy 4 fős konzorcium esetén az ipari résztvevők számának el kell érnie a 

kettőt, 5 fős konzorcium esetén pedig az ötöt; 
A minimum 3 egymástól független jogalany 3 különböző országból előírás FONTOS 
 
bírálati kritérium: Hatás, Kiválóság, Megvalósítás. Először a „hatás”-t nézik és minimum 4 
pontot el kell érni; összességében a 3 bírálati kritériumnál pedig 12 pontot. 

http://www.tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok
http://www.omaa.hu/


 
Market take up: az FTI kezdetétől számított 3 éven belül; maga az FTI projekt pedig 12-24 
hónap 
 
TRL6 szinten kell állnia a fejlesztésnek; a projektnek üzleti tervet is kell tartalmaznia 
 
Különösen üdvözölt, ha először pályázik az adott ipari partner, erre egyébként rá is kérdeznek 
a projekt beadásánál. Adott esetben, ugyanolyan pontszám esetén eldöntheti a támogatást, 
hogy az adott konzorciumban van-e olyan ipari partner, amelyik először pályázik; De ezen 
túlmenően, ekkor nézik még, hogy mennyi ipari szereplő van a projektben, a költségvetés 
mekkora része van KKV-ra allokálva, gender issue-t, különösen, hogyan vesznek részt az 
innovációs tevékenységekben. 
Az első részvétel azt jelenti, hogy most kerül be a rendszerbe és lesz PIC száma. Azonban,ha 
valaki bent van a rendszerbe és újra regisztrálja magát, csak emiatt az FTI projekt miatt, az 
negatív hatással lesz a bírálatra. 
 
További információ: 
FastToTrackInnovation 
  
Tiszta Égbolt közös technológiai kezdeményezés (CleanSky JTI) felhívásai  
 
A Cleansky közös technológiai kezdeményezés célja áttörő technológiák fejlesztése, melynek 
révén a repülőgépek és légi forgalom környezeti teljesítménye javul, alacsonyabb zajszintű és 
jobb üzemanyag hatékonyságú gépek kerülnek kifejlesztésre, továbbá az egységes európai 
égbolt céljai megvalósulnak. 
A nyitott témák az alábbi linkről letölthetők: 
CleanSky JTI 
 
Beadási határidő: 2015. november 18. 17h  
 
Bioalapú ipari közös technológiai kezdeményezés (BBI JU) felhívásai 
 
Megjelentek a bioalapú ipari közös technológiai kezdeményezés pályázati felhívásai mintegy 
106 millió EUR értékben.  
A BBI JU program egy PPP együttműködés az EU és a bioalapú ipar által létrehozott 
konzorcium között. 
Teljes költségvetése a 2014- 2020 időszakra 3,7 MRD EUR, ebből az EU hozzájárulása a 
H2020 programból 975 millió EUR, a bioalapú ipari konzorcium hozzájárulása 2,7 MRD 
EUR. 
A projekteket nemzetközi konzorciumban kell megvalósítani, valamennyi tag- illetve társult 
államban bejegyzett jogalany (kutatóintézet, oktatási intézet, vállalat, alapítvány stb) részt 
vehet a konzorciumban. A JU a KKV részvételét különösen ösztönzi. A projektek mérete a 
témától függ, a részletek a munkaprogramban találhatók (Annual Work Plan 2015 ) 
 
A pályázati felhívások több témában jelentek meg, melyek az alábbi linken találhatók: 
BBI_JTI  
 
A beadási határidő 2015. december 03. 17h. A pályázatokat online kell benyújtani a H2020 
participant portálon keresztül. 
 
 
ERC Strating Grant pályázati felhívása 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1004-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP02-2015-01/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-wp-2015-amendment-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-02.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-BBI-PPP-2015-02/1/1&+OPEN/asc


2015. július 29-én megjelent az ERC Strating Grant, melynek célja fiatal kiváló kutatók 
támogatása, hogy felépítsék önálló kutatócsoportjukat, melynek vezetői lesznek. 
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 17. 17h. 
Rendelkezésre álló keretösszeg: 485 millió EUR 
Projektek futamideje:   max. 5 év 
Projektek maximum támogatása: 1 500 000 EUR 5 évre, további max. 500 000 EUR 

kérhető ún. start-up költség címén, akkor, ha I. a kutató 
(PI) az EU-ba vagy a H2020-hoz társult állam 
valamelyikébe költözik az ERC projekt megvalósítása 
céljából; II. nagy értékű eszköz beszerzésére, III. nagy 
infrastruktúra hozzáférésre van szükség. 

 
Fontos befogadási kritérium továbbá, hogy a kutatónak 2016. január 1-ét megelőző min. 2- 
max. 7 éven belül kellett megszereznie az első PhD fokozatát. 
Mivel az ERC felhívásaiban a mobilitás megvalósulása nem feltétel, ezért ELTE-n dolgozó 
kutató vagy Magyarország más felsőoktatási intézményében vagy akadémiai 
kutatóintézetében dolgozó kutató is benyújthatja a projektet úgy, hogy az ELTE lesz a 
befogadó intézmény. 
 
A kiírással kapcsolatos további információk: ERC_StartingGrant 
 
 
Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató Központ pályázati felhívása 
A Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató Központ (International Research Center for 
Japanese Studies, Nichibunken) pályázati felhívást tett közzé a 2017-2018-as akadémiai évre 
vendégkutatói pozíciók betöltésére. Különböző kutatási területekről várják vendégkutatók 
jelentkezését, akik a 2017. áprilistól 2018. márciusig terjedő időszakban, általuk kialakított 
éves kutatási program alapján kívánnak dolgozni, általuk vezetett kutatócsoporttal. Várhatóan 
két vendégkutató támogatására kerül sor.   
Pályázni 2015. október 31-ig lehet, a pályázat eredményéről 2016. március 31-ig értesítik a 
pályázókat.   
További információk a http://research.nichibun.ac.jp/en/ címen találhatók. 
 
Visegrádi Alap pályázati felhívásai 
 
Small grants  

- cél: határon átnyúló együttműködés kialakítása a visegrádi országokkal a kultúra, 
tudomány és kutatás, oktatás, fiatalok mobilitása és idegenforgalom terén; 

-  max. 6 hónapos projektek kerülnek támogatásra; 
- a projekt költségvetése nem haladja meg a 6 000 EUR-t; 
- támogatási intenzitás: 80% 
- beadási határidő: 2015. december 1. 
- konzorciumban kell a pályázatokat benyújtani. A konzorciumot legalább 3 különböző 

V4 ország intézményének kell alkotnia. 
- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ: 

http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/  
 
 
Visegrad University Studies Grant 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21065-erc-2016-stg.html
http://research.nichibun.ac.jp/en/
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/


- cél: kiemelkedő egyetemi kurzusok vagy diplomaprogramok kialakítását és elindítását 
célozza meg, melyek kifejezetten a V4 országcsoporthoz kapcsolódó specifikus témát 
ölel fel. 

- beadási határidő: 2015. november 10. 
- támogatás mértéke: 10 000 -40 000 EUR 
- 2015. év költségkerete: 280 000 EUR 
- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ:  

http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/  
 
 
Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett 
pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatásra 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot írt ki kutatók számára az 
Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) által meghirdetett támogatási 
programokhoz kapcsolódóan, projektjük magyar fogadóintézményben történő 
megvalósításának elősegítésére. A pályázati kiírás célja, hogy az ERC által meghirdetett 
támogatási programokban (Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG) és Advanced 
Grant (AdG)) részt vett, a második pályázati körbe jutott, de ott támogatást nem nyert kutatók 
és befogadó intézményeik számára támogatást nyújtva elősegítse a kutatási program 
magyarországi megvalósulását. 
A program az ERC 2014. és 2015. évi felhívásaira benyújtott pályázatok esetében vehető 
igénybe. A pályázatot a kutató és a kutatóhely együttesen nyújthatja be, az ELTE abban az 
esetben is lehet fogadó kutatóhely, ha a második fordulóba jutott ERC pályázatot a kutató más 
intézményben kívánta megvalósítani. 
A pályázat forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, keretösszege a 2105-ös 
évre 300, 2016-ra 150 millió forint, a teljes időszakban várhatóan legfeljebb 10 pályázat kerül 
támogatásra. A pályázatok futamideje 18 hónap lehet, a maximálisan kérhető támogatás 45 
millió Ft. 
 
A pályázatok benyújtása 2015. június 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de 
legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges.  
 
A pályázatról további tájékoztatás a http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-
15/erc-hazai-tamogatas címen található. 
 
Prestige (FP7/Marie Curie-COFUND) francia posztdoktori kutatási 
program  
 
A háromféle mobilitási ösztöndíj lehetőséget kínáló program december 31-ig pályázható. 
A pályázati lehetőség valamennyi tudományterület számára nyitott. 
További információk a http://www.prestige-postdoc.fr/ címen találhatók. 
 
 
 
A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 
 
pályázati felhívás  beadási határidő 
ESA call és ESA calls folyamatos2018. december 18-ig, első 

beadás: 2015. november 04. 
FastToTrackInnovation 2015.december 01. 17h  
ERCStartingGrant  2015. november 17. 17h. 

 

http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://www.prestige-postdoc.fr/
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=6731&user=Anonymous
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1004-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-STG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc


Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató 
Központ pályázati felhívása 

2015. október 31. 

Visegrad Fund- Small grants  2015. december 1 
Visegrad University Studies Grant 
 

2015. november 10. 

Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) 
kutatók számára meghirdetett pályázataihoz 
kapcsolódó hazai támogatásra 

folyamatos, legkésőbb 2016. december 31. 

 
Prestige (FP7/Marie Curie-COFUND) 
francia posztdoktori kutatási program 

2015. december 31. 

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2015. november 30. 23 óra 
DAADösztöndíj 2015. november 15. 
nyári egyetemi kurzus 2016.év nyarán 2015. október 30. 
OMAA Rövid (3 napos) oktatói, kutatói 
ösztöndíjak   

folyamatos, legkésőbb 2015. december 31. 

OMAA Oktatói, kutatói 1 hónapos 
ösztöndíjak   

22015. október 30. és december 15. 
 

OMAA Semester Ösztöndíjak PhD-hallgatók 
részére  

22015. október 30. 
 

OMAA Osztrák-magyar együttműködési 
projektpályázatok  

2015. október 30. 

Bioalapú ipari közös technológiai 
kezdeményezés  

2015. december 03. 17h 

CleanSky JTI 2015. november 18. 17h 
közös EU-s kezdeményezések 
 

kitöltő program megjelenésétől 2015. 
november 15-ig, ezt követően 
negyedévenként 

Iparjog_15 2015. október 15-től a rendelkezésre álló 
keret kimerüléséig folyamatos, de legkésőbb 
2016. december 31-ig. 

 
PEGASUS Marie Skłodowska-Curie-
COFUND Fellowships - flamand 
posztdoktori kutatási program  

2016. február 1. , május 1. 

K+Fversenyképességi és kiválósági 
együttműködés 

2016. március 07. 
2016. október 31. 
2017. április 24. 
2017. november 30. 

K+Fstratégiai műhelyek 2016. február 15. 
2016. augusztus 18. 
2017.április 18. 
2017. november 15. 

KFI infrastruktúra 2016. január 25. 
2016. október 10. 
2017.március 27. 
2017.október 15. 

 
 
 

http://research.nichibun.ac.jp/en/
http://research.nichibun.ac.jp/en/
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://www.prestige-postdoc.fr/
http://www.prestige-postdoc.fr/
http://tpf.hu/hir/3875/megjelent-a-2016-os-magyar-allami-eotvos-osztondij-palyazati-felhivas
http://tpf.hu/hir/3902/daad-osztondij-2016-2017
http://www.tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok
http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-02.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-BBI-PPP-2015-02/1/1&+OPEN/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-02.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-BBI-PPP-2015-02/1/1&+OPEN/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP02-2015-01/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/iparjog-15/szellemi-alkotasok-tanogatasa
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/%5bpegasus%5d%C2%B2-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowships/
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/%5bpegasus%5d%C2%B2-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowships/
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/%5bpegasus%5d%C2%B2-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowships/
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_k_f_versenykepessegi_es_kivalosagi_egyuttmukodeseket_tamogato_felhivas
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_k_f_versenykepessegi_es_kivalosagi_egyuttmukodeseket_tamogato_felhivas
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_strategiai_k_f_muhelyek_kivalosaga_cimu_felhivas
http://palyazat.gov.hu/doc/4502


Eredmények 
 
Erasmus + program 
 
A „Hídverés a tanárképzésben a sokszínűséggel történő találkozáson keresztül” című 
pályázat Kopp Erika (PPK Pedagógiatörténeti Tanszék) témavezetésével 24 450 EUR 
támogatást nyert el. 
Az projekt célja a tanárképzésben részt vevő hallgatók pedagógiai repertoárjának bővítése 
kognitív, érzelmi és társas tanulási folyamatokon keresztül. Ennek érdekében a projektben a 
résztvevők (intézményenként egy oktató és 4-5 hallgató) intenzív kurzusokon vesznek részt, 
másrészt a kurzusokhoz tananyagot fejlesztenek a résztvevők.  
 
Europe for Citizens 2015 program 
 
A „WAI - WALL AND INTEGRATION: images of Europe building” című pályázat 
Juhász Balázs (BTK  Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék) témavezetésével 3 500 
EUR támogatást nyert el. 



 
 
A Pályázati Központ címe:  
1056 Budapest, Szerb u. 21-23. fszt. 13. 
E-mail: palyazat@kancellaria.elte.hu  
 
Vezetője: 
Dr. Ajkay Adrián, igazgató 
Telefon: 411-6500 /2177  
Email: ajkay.adrian@kancellaria.elte.hu  
 
Munkatársaink 
 
Koordinációs és Pályázati Menedzsment Osztály 
 
dr. Gulyás Ágnes, osztályvezető  
Telefon: 411-6500 /2186, Email: gulyas.agnes@kancellaria.elte.hu 
 
Buzás Krisztina, pályázati referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 
Telefon: 411-6500 /2864, Email: buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu 
 
Förhécz Ágota, pályázati asszisztens  
Telefon: 411-6500 /2173, Email: forhecz.agota@kancellaria.elte.hu  
 
Mező Angéla, pályázati referens (projektfenntartási szakaszban lévő pályázatok) 
Telefon: 411-6500/2206, E-mail: mezo.angela@kancellaria.elte.hu  
 
Szabó Adrienn, pályázati referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 
Telefon: 411-6500 /2861, Email: szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu 
 
 
Pénzügyi Ellenőrzési és Monitoring Osztály 
 
Plesoczki Mihály, osztályvezető  
Telefon: 411-6500 /2778, Email: plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu  
 
Gáborné Csőke Ildikó, pénzügyi referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 
Telefon: 411-6500 /2630, Email: csoke.ildiko@kancellaria.elte.hu 
 
Gyarmati Erika, pénzügyi referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 
Telefon: 411-6500 /2061, Email: gyarmati.erika@kancellaria.elte.hu  
 
Kovács Zsuzsanna, pénzügyi referens (OTKA pályázatok) 
Telefon: 411-6500 /8271, Email: kovacs.zsuzsa@kancellaria.elte.hu  
 
Kucsma Gabriella, (OTKA pályázatok) 
Telefon: 411-6500/     , E-mail: kucsma.gabriella@kancellaria.elte.hu  
 
Bárcziné Molnár Alexandra, pénzügy monitoring 
Telefon: 411-6500/2206, E-mail: molnar.alexandra@kancellaria.elte.hu  
 
Érdemes követni facebook oldalunkat, ahol rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az 
aktuális pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem 
oktatói/kutatói által elért pályázati eredményekről. 
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