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Kutatás és Innováció az Unióban 

 

Technológiai áttörések, folyamatok és üzleti modellek: nem technológiai innovációk és innovatív 
szolgáltatások . A tehetség, a kreativitás elősegítése a legszélesebb területeken a gazdaságpolitika minden 
szegmensében. 

 Társadalmi kihívások:  

 idősödő népesség,  

 energiabiztonság, klímaváltozás,  

 katasztrófavédelem,  

 szociális felelősség  

 

Az európai Kutatási Térség fejlesztésére további intézkedések lesznek, hogy a tudás, a kutatás és innováció 
piacát létrehozzák. 

Framework Programme = KERETPROGRAM! A pályázati finanszírozás egy szelet a teljes rendszerben. 

 

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Research 
and innovation as sources of renewed growth {SWD(2014) 181 final}   
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Horizon 2020 

 €80 milliárd  pályázati támogatásra (2014 től 2020-ig) – ehhez kapcsolódóan 
magántőke és egyéb befektetetések járulnak ;  

 €5 931 millió nem nukleáris energia kutatásra (2014 től 2020-ig) 

 Kiírások várható időpontja, beadási határideje folyamatos; 2015. 06.17: KKV 
beadás még 3-szor ebben az évben– 2015. 0505: konzorciumi pályázati határidő 

 Pályázásra jogosultak köre (területi és intézményi); Konzorciumi vagy KKV - EU és 
társult országok 

 Jellemző projektnagyság (költségvetés) és időtartam; 100 ezer €-25 millió € :  

de a teljes 1-100 ezer € támogatási részre is vannak programok: EURÉKA, EIT Inno 
Energy KIC, stb 

 Nagy a túljelentkezés: General Annexes: Minden szó számít a kiírásban 

 Kiíró honlapja: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  

 www.h2020.gov.hu 
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Társadalmi kihívás: Biztonságos, 
Tiszta és Hatékony Energia 

 

Pályázati felhívás= Work Programmes  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-energy_en.pdf   

 

Stratégiai háttér: SET TERV  

 http://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-
energy-technology-plan 

 https://setis.ec.europa.eu/  

 

 Energy Efficiency –EE 05. 20-06.04/2015 

 Competitive Low Carbon Energy –LCE 05.05/2015 

 Smart Cities and Communities –SCC 05.05.2015 

 SME –KKV felhívás 2015. 06.17  

 Public Procurements - folyamatos 
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TRL= Technológiai Készség Szint 

    

   Technology Readiness Level 1-9 

 

 

1. Megvizsgált alapelv  

2. Kialakított technológiai koncepció  

3. Az elv kísérletileg igazolt  

4. A technológia laborban hitelesített  

5. A technológia igazolt megfelelő környezetében  

6. Demonstrált, hogy a technológia működik  

7. Rendszer prototípusát bemutatták működési környezetben  

8. Rendszer kész és minőségileg megfelelő  

9. Tényleges rendszerként bizonyítottan működik felhasználási környezetében 

 

 

I. Plusz mindehhez koherens Manufacturing Readiness level MRL 7 



A különböző támogatások kiegészítik egymást 

 (szinergia)  



Pénzügyi elszámolással kapcsolatos 
információk 

 

 

 

 

 Támogatás aránya: 70-100 %; 

 Finanszírozás ütemezése : 20-50 % előfinanszírozás –kétszeres, 70%-os teljesítés 

 Elszámolható és nem elszámolható költségek köre: ld. model agreement 

 Pénzügyi kérdésekben : Nemzeti kapcsolattartók 
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Fontos információk az interneten 

1. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html  

2. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collap

seZero  

3. Egyéb források: Egyrészt meglévő finanszírozási eszközök: Risk Sharing Financing Facility, the 
European Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) – ezek támogatása, illetve a kiírások önerős része ebből. Emellett ipari, magán, nemzeti és 
regionális bankok:  http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/  

10 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseZero
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseZero
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseZero
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseZero
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseZero
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseZero
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseZero
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseZero
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseZero
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseZero
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/




Internet-cím 

 

 

 

 

www.H2020.gov.hu  
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Köszönöm a 
figyelmet! 

 

 
 

LORENCZ KINGA 

Nemzeti Kapcsolattartó 

Secure, clean and efficient energy 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal 

Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 12. 

Tel.: 06-1-484-2873 

Email: kinga.lorencz@nkfih.gov.hu 

www.nkfih.gov.hu 
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