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I. Horizont Európa energiahatékonysági pályázati lehetőségek  

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) együttműködve az Express Innovation Agency-vel online 

információs rendezvényt szervez 2022. június 28-án, amelyen bemutatásra kerülnek a Horizont Európa kutatási és 

innovációs keretprogram energiahatékonysággal kapcsolatos pályázati felhívásai. 

A Klíma, Energia és Mobilitás klaszter 4. desztinációja a hatékony, fenntartható és befogadó energiafelhasználással 

foglalkozik, központi témája az energiahatékony és klímasemleges európai épületállomány és ipari létesítmények. 

Jelenleg 5 pályázati lehetőség nyitott 2022. szeptember 6-i beadási határidővel 54 millió eurós összköltségvetéssel. 

Szeptemberben további 5 pályázati lehetőség nyílik meg 2023. január 24-i határidővel 86 millió eurós 

összeköltségvetéssel. A szeptemberben nyíló pályázati felhívások a Built4People Partnerség részét képezik.  

A rendezvény helyszíne és időpontja: 2022. június 28. 10:00–11:40, Online, Zoom platform 

Az információs nap nyelve magyar. 

További információ és regisztrációs lehetőség: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | A Hivatal 

rendezvényei (gov.hu) A regisztrációs felületen 2022. június 27. 12:00 óráig van lehetőség regisztrálni.  

 

 

II. Horizont Európa 6. klaszter pályázati lehetőségek 

1. Hop-on lehetőségek a 6. klaszterban (Élelmiszer, biomassza alapú gazdaság, természeti erőforrások, 

mezőgazdaság és környezet) 

A hop-on eszköz segítségével ún. Widening országból származó – így magyar – szervezetek csatlakozhatnak olyan, 

a Horizont Európa program keretében nyertes és már érvényes támogatási szerződéssel rendelkező 

konzorciumhoz, amelynek nincs Widening országból származó résztvevője. A feltételeknek megfelelő projektek 

listáját az Európai Bizottság rendszeres időközönként közzéteszi a Funding&Tenders portálon.  

A közzététel a projekt rövid összefoglalóját (abstract), a konzorciumi partnerek listáját, valamint a projekt 

koordinátorával való kapcsolatfelvételi lehetőséget tartalmazza. A hazai szervezetek ezen információk birtokában 

tudják közvetlenül felvenni a kapcsolatot a konzorciummal, meghatározva, hogy az általuk felajánlott munka milyen KFI 
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hozzáadott értéket jelent a projekt számára. A megkeresett konzorcium saját hatáskörében dönt arról, hogy nyitott-e a 

Widening országból származó szervezet konzorciumba történő bevonására (az Európai Bizottság nem írja elő a 

bevonást kötelezettségként). Amennyiben fennáll a nyitottság, a konzorcium – a koordinátoron keresztül – külön 

pályázatot nyújt be az Európai Bizottsághoz (Felhívás: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01) a Widening 

országból származó szervezet szerepvállalásának és a megnövekedett koordinációs feladatok ellátásának 

finanszírozására (az eredeti költségvetés 0,2-0,5 millió EUR-val növelhető meg). 

2. Szeptemberben jelenik meg a következő Biodiversa+ pályázati felhívás 

A várhatóan 2022. szeptember 8-án megjelenő új transznacionális felhívás címe a következő lesz: A biológiai 

sokféleségnek és az ökoszisztémák változásainak a tudomány és a társadalom érdekében történő hatékonyabb 

transznacionális monitorozása (Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science 

and society). 

A felhíváshoz kapcsolódó konzorciumi partnerkereső eszköz már elérhető a következő felületen: 

https://proposals.etag.ee/biodiversa/2022/partner-search 

A szeptember 20-án megrendezésre kerülő angol nyelvű információs webináriumra a következő címen tud regisztrálni: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PLvkR4IwStmNmKXEjl4rHQ 

3. Future of Food pályázati lehetőség 

A H2020 programból finanszírozott BioeconomyVentures projekt személyre szabott képzést és befektetői 

partnerkeresést felölelő 6 hónapos programjában való részvételre pályázati felhívást hirdetett agrár-élelmiszeripari 

innovátorok számára. 

A programra történő jelentkezés határideje: 2022. július 26. 17 óra 

További információk: https://platform.bioeconomyventures.eu/opencalls-innovators/future-of-food/ és pályázati 

útmutató: https://platform.bioeconomyventures.eu/wp-content/uploads/2022/06/BV_OC1-INNOVATORS-Guideline-

for-Applicants.pdf  

4. Kutatási projekteket segítő felhőalapú, illetve földmegfigyelési szolgáltatások finanszírozása 

A H2020 programból támogatott OCRE projekt felhívást hirdetett kutatási projektek számára felhőalapú szolgáltatások 

(max. 500.000 EUR) és földmegfigyelési szolgáltatások (max. 200.000 EUR) igénybevételének finanszírozására.  

További információk (a pályázati határidő július 7, illetve 10.): https://www.ocre-project.eu/funding-opportunities/ocre-

funding-and-procurement-call?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fundingcall 

 

III. European Research and Innovation Days – 2022.09.28-29. 

The European Research and Innovation Days will take place online on 28 and 29 September 2022. 

Brought to you by the European Commission, the European Research and Innovation Days gathers together 

policymakers, researchers, entrepreneurs and citizens to debate and shape the future of research and innovation in 

Europe and beyond. 

This year’s event gives you the opportunity to discuss and shape new solutions to strengthen Europe’s resilience and 

its strategic autonomy. This is your chance to discuss the new European Innovation Agenda, the European Year of 

Youth, the richness of European cultural creativity, the EU Missions and many more topics. 

Explore the programme, discover the sessions for you and get ready to discuss the future of research and innovation 

with participants from across Europe and beyond. Register here.  
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IV. A Szlovák Tudományos Akadémia meghirdette az Impulz 2022 pályázatot  

The IMPULZ Programme aims to improve the excellence of the Slovak Academy of Sciences (SAS) and its research 

institutes by recruiting internationally recognized scientists and highly talented young researchers either from abroad 

or within Slovakia. The task for the excellent scientists will be to create and manage their own research groups which 

will work on new research directions in line with the current world trends. 

The Programme will provide excellent scientists with the incentives for their cutting-edge research and it will bring an 

improvement to the SAS research institutes in their research capacity and scientific outputs. The IMPULZ Programme 

should improve the excellence, internationalization, interdisciplinarity and competitiveness of SAS in the European 

Research Area, among other things, by increasing its chances to receive the prestigious European grants. 

Deadline for the submission of applications: 31st August 2022, 23:59 CEST (21:59 UTC/GMT) 

Detailed information about the call and application here.  

 

V. Falling Walls Foundation – Young Entrepreneurs in Science  

A Young Entrepreneurs in Science egy workshop és webinárium program, melyet a németországi Falling Walls 

Foundation kezdeményezett PhD-vel rendelkezők számára. A rendezvény célja, hogy a kutatási területen vállalkozókat 

válogatott módszerekkel és eszközökkel segítsék abban, hogy egy vállalkozó szemüvegén keresztül tekintsenek a 

projektjükre, és ezáltal váljanak újítóvá a szakterületükön.  Az olyan tanulási módszereken keresztül, mint a Design 

Thinking, a résztvevőket arra ösztönzik, hogy fedezzék fel és osszák meg a bennük rejlő kompetenciáikat és 

lehetőségeket. Az innováció-orientált vállalatok startup alapítóinak és vállalaton belüli vállalkozóinak bevonása révén 

a résztvevők betekintést nyerhetnek a vállalkozói tevékenység lehetőségeibe és kihívásaiba. 

Bővebben: https://youngentrepreneursinscience.com/en 

 

VI. STOA workshop: Az állatok tudományos kutatásban való felhasználása Európában 

Date and time: 28 June 2022, 14:00-16:00 CET, Room SPAAK 7C50, Brussels, and remotely 

In September 2021 the European Parliament adopted a resolution on plans and actions to accelerate the transition to 

innovation without the use of animals in research, regulatory testing and education. This resolution calls upon the 

Commission, together with stakeholders and Member States, to draw up an EU-wide action plan, with the aim to drive 

the active phase-out by reducing, refining and replacing procedures using live animals for scientific and regulatory 

purposes; as soon as scientifically possible and without lowering the level of protection for human health and the 

environment. The resolution of the European Parliament calls for a science-based discussion to both foster animal 

welfare and drive technological innovation, and about potential risks of jeopardising Europe's top position in science 

and development in medical and biomedical research.  

The event should bring together scientific experts and stakeholders to provide insights on the state-of-play, areas for 

improvements and future perspectives. 

Programme and registration: The use of animals for scientific research in Europe | Upcoming | Events | Panel for the 

Future of Science and Technology (STOA) | European Parliament (europa.eu) 

 

 

 

 

Kérjük szíves közreműködésüket abban, hogy a tájékoztató azon részei, amelyek a kutatóhely számára relevánsak, 

megküldésre kerüljenek annak vezetősége, illetve minden érdeklődő és érdekelt munkatárs részére.  

Együttműködésüket köszönjük! 
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