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I. Újabb 70 COST Akciót hagytak jóvá
On 27 May 2022, COST’s governing board, the Committee of Senior Officials (CSO), confirmed the funding of 70 new
COST Actions, that will officially start in Autumn 2022. Participants are invited to submit COST Action proposals
contributing to the scientific, technological, economic, cultural or societal knowledge advancement and development of
Europe. Multi- and interdisciplinary proposals are encouraged.
The Open Call Action proposal submission, evaluation, selection and approval (SESA) procedure is fully science and
technology-driven and will ensure a simple, transparent and competitive proposal evaluation and selection process,
reflecting the bottom-up, open and inclusive principles of COST. Participants planning to submit a proposal for a COST
Action will need to refer to the SESA guidelines and to the Open Call Announcement on the Documents and Guidelines
page.
The next collection date will be 20 October 2022 at 12:00 noon (CET) – *IMPORTANT please note all submissions
must be made using the new Technical Annex template.
More information: Open Call: A Simple One-Step Application Process | COST

II. Megjelent a francia CNRS International Emerging Action (IEA) pályázati felhívás
Már elérhető a francia CNRS által meghirdetett, az új kutatási területek és partnerségek generálását szolgáló,
elsősorban nemzetközi mobilitást finanszírozó pályázata (IEA - International Emerging Actions).
Pályázatot francia kutatóintézet adhat be, ezért olyan hazai kutatók tudnak pályázni, akik rendelkeznek francia, azon
belül CNRS intézethez fűződő kapcsolattal. A támogatás két évre adják, és az elnyerhető 5-7.000 EUR/év támogatási
összeg jó alkalmat teremt hosszabb távú kapcsolatok és kutatási együttműködések kiépítésére. Részletek az alábbi
linken érhetők el: https://international.cnrs.fr/en/campagne-cnrs/ Beadási határidő: 2022. szeptember 16.
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III. Hop-on eszköz a Horizont Európa programban
Az Európai Bizottság közzétette a Horizont Európa keretprogram Hop-on eszközével pályázható projektek listáját, ami
folyamatosan bővül. Erre a felhívásra olyan, a Horizont Európa program keretében nyertes projekt pályázhat, ahol a
konzorciumban még nem tag gyengébb innovációs teljesítményű, ún. widening országból származó partner.
Ez a felhívás lehetőséget ad a konzorcium bővítésére egy további, widening országból érkező résztvevő bevonásával.
A pályázatot a projekt koordinátor nyújtja be az Európai Bizottsághoz.
Részletes információ és a nyertes projektek koordinátorainak elérhetőségei az alábbi linken találhatóak:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on
Két újonnan felkerült közlekedéses projekt:
•
•

Flexible and hybrid manufacturing of green aluminium to produce tailored adaptive crash-tolerant
structures (FLEXCRASH)
Safe System for radical improvement of road safety in low- and middle-income African countries (AfroSAFE)

IV. Eurostars pályázati lehetőségek
A program bottom-up jellegű, így minden tudományterületről beadható pályázat. Az éves hazai kötelezettségvállalás
2021-2027 között 1 000 000 euró, ami megosztásra kerül a tavaszi és az őszi pályázati forduló között. Ez éves szinten
5-6 projekt támogatását teszi lehetővé 50-60 millió forint /projektösszeg átlaggal számolva hazai oldalról.
A következő nemzetközi pályázati beadási határidő 2022. szeptember 15., részleteket
a https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-2 weblapon talál.
Július 12-i webináriumra már lehet regisztrálni: https://register.gotowebinar.com/register/1193172849876058382
A magyar pályázati feltételek kialakítás alatt állnak, bővebb információval az NKFIH kollégája, Mészáros Gergely áll a
rendelkezésükre: gergely.meszaros@nkfih.gov.hu

V. EIC Transition pályázati lehetőségek
EIC Transition funds innovation activities that go beyond the experimental proof of principle in laboratory to support
both:
•
•

the maturation and validation of your novel technology in the lab and in relevant application environments
the development of a business case and (business) model towards the innovation’s future commercialisation.

New EIC Transition calls open until 28 September, 2022. EIC Transition (europa.eu)

VI. Nemzetközi pályázati lehetőség az alapkutatás témájában
On 2 December 2021, the United Nations General Assembly proclaimed the year 2022 as the International Year of
Basic Sciences for Sustainable Development (IYBSSD2022). The IYBSSD 2022 will focus on the links between basic
sciences and the UN Sustainable Development Goals (SDGs). It was proposed by a consortium of international
scientific unions and scientific organisations including IUGG, led by the International Union of Pure and Applied Physics
(IUPAP).
The IUGG Bureau has decided to issue a call for proposals to be dedicated to IYBSSD2022. All proposals should
address international cooperation in Earth and space sciences and highlight the importance of basic science for
sustainable development. Key scientific priority areas for this call are (i) creation of new knowledge in Earth and space
sciences; (ii) dissemination of knowledge, data and information on geoscience topics; (iii) geoscience for sustainable

2

int@elkh.org
development; (iv) geoscience and policy interface; (v) geoscience education and outreach in developing countries; and
(vi) networking of early-career scientists in geoscience.
More information: http://iugg.org/programs/2022-2023_IUGG_GP_SpecialCall_Guidelines.pdf

VII. Elindult a Women TechEU második kiadása 10 millió eurós megnövelt kötségvetéssel
The European Commission launched today the second Women TechEU call, following the successful pilot. This year,
up to 130 deep-tech start-ups led by women will qualify for funding and business acceleration services to grow into
tomorrow’s female tech leaders.
Following the very encouraging response to the first pilot in 2021, the European Commission is more than doubling the
budget to EUR 10 million this year, which is expected to fund up to 130 companies. Applications are open until 4
October 2022, 17:00 (CET).
Women TechEU provides support to women-led startups at the earliest, riskiest stage of their company’s growth. In
addition to a EUR 75 000 grant, the finalists receive mentoring and coaching for leadership, internationalisation,
business modelling, implementation strategy, market entry, fundraising, negotiating with investors, and much more,
through the EIC’s Women Leadership Programme.
More information: EU launches second edition of Women TechEU (europa.eu)

VIII. Európai Fenntarható Energia Hét – 2022.09.26-30.
The EU Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) is organising this year’s edition of EU’s
flagship event for clean energy and renewables, the European Sustainable Energy Week.
After two years as a fully virtual event, the European Sustainable Energy Week (EUSEW) is back in a new hybrid
format, with speakers and participants attending in Brussels and online. Registrations are now open for onsite and
online attendance, with limited spaces for in-person participation: book now to guarantee your spot! Under the
theme “Going green and digital for Europe’s energy transition”, the event will take place from 26 to 30 September.
More information and registration: CINEA @ EUSEW 2022 – registrations are open (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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