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I. Horizont Európa Missziók a fenntarthatóságért információs nap 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Hivatal 2022. július 6-án tájékoztató rendezvényt szervez a 

Horizont Európa fenntarthatósági témákkal foglalkozó Missziók aktualitásaival kapcsolatban. 

 

A rendezvény keretében részletesen bemutatják a Klímasemleges és intelligens városok, az Óceánunk és vizeink 

minőségének helyreállítása 2030-ig, az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz és az Egészséges Talajok Misszió 

célkitűzéseit, aktuális és tervezett pályázati felhívásait, valamint egyéb, a témákhoz kapcsolódó pályázati 

lehetőségeket is, többek között a LIFE program 2022-es pályázatait és a 2021-27-es időszak hazai Operatív 

Programjainak lehetőségeit is. 

 

A rendezvény hibrid formában kerül megrendezésre. Helyszíne: NKFI Hivatal (1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.) 

A helyszín kapacitásának megfelelően és igény szerint biztosítjuk a személyes részvétel lehetőségét, de az online 

formátumot preferálóknak távolról is lesz lehetősége követni az előadásokat a YouTube felületen keresztül. A felmerülő 

kérdések megválaszolásához, a Slido alkalmazást használjuk. 

 

További információk és regisztráció: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | A Hivatal rendezvényei 

(gov.hu) 

 

II. Horizont Európa Program 3. klaszter pályázati felhívások 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Hivatal online információs rendezvényt szervez 2022. július 8-

án, melyen bemutatásra kerülnek a Polgárok Biztonsága a Társadalomért Horizont Európa-klaszter 2022. évi pályázati 

felhívásai. 

A Horizont Európa program Polgárok Biztonsága a Társadalomért (Civil Security for Society) klasztere képezi a 

kutatási-fejlesztési keretprogram biztonsági kutatásokat tartalmazó területét, a tervek szerint 2022-ben nagyjából 204 

millió eurós költségvetéssel. A Horizont Európa Biztonsági Klasztere, hasonlóan a Horizont 2020 Programhoz a 
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stratégiai beavatkozási területektől a desztinációkon át a topikok szerkezetéig lefedi a kritikus infrastruktúra-védelem, 

a határvédelem, a katasztrófa elhárítás, a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni küzdelem, a digitális biztonság és 

az ezekhez kapcsolódó hálózatosodási akciók területét. 

A webináriumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A webex felületen egyszerre 100 fő csatlakozhat a 

rendezvényhez. Nagy érdeklődés esetén, ha a 100 főt meghaladja, az eseményt You Tube felületen is közvetítik. A 

You Tube közvetítést nézők a Slido alkalmazás segítségével kérdezni is tudnak, melyre a rendezvény ideje alatt 

írásban válaszolnak.  

További információk és regisztráció: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | A Hivatal rendezvényei 

(gov.hu) 

 

III. Megnyílt a jelentkezés a „Minőség-Innováció 2022” nemzetközi pályázat hazai fordulójára  

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 a European Organization for Quality Magyar Nemzeti 

Bizottság (EOQ MNB) Egyesület szervezi. Az általa kiválasztott Nemzeti Díjnyertes projektek vehetnek részt – saját 

döntésük szerint – a verseny nemzetközi fordulóján. 

A „Minőség-Innováció 2022” pályázat ismertetője: https://eoq.hu/2022/inno22ism.pdf  

A benyújtási határidő 2022. szeptember 15. 

Kérjük, hogy pályázatukat – lehetőség szerint jelentősen a határidő előtt – nyújtsák be az info@eoq.hu címre. 

Pályázni a következő kategóriákban lehetséges: 

• Nagyvállalatok 

• Kis- és Középvállalkozások 

• 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)  

További információk: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Már lehet nevezni a „Minőség-Innováció 

2022” nemzetközi pályázat hazai fordulójára (gov.hu) 

 

IV. Megalakult az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) Kultúra és kreativitás 

innovációs közössége  

20 országból származó 50 szervezet, köztük az Eötvös Loránd Tudományegyetem részvételével megalakult az EIT 

kultúrával és kreatív iparral foglalkozó innovációs közössége (KIC), melynek célja a terület innovációs potenciáljának, 

társadalmi kohéziójának, versenyképességének és fenntarthatóságának fokozása. 

A KIC tevékenysége magában foglalja az építészet, a kulturális örökség, a dizájn, a divat, a film, a zene, a könyv és 

lapkiadás, az előadóművészet és a videojátékok területét. 

A KIC feladatai között szerepel az új technológiák és módszerek oktatása, a felsőoktatási intézmények és a kreatív 

ipar multidiszciplináris együttműködésének erősítése, kísérleti terek felállítása az innovációs projektek hatékonyabb 

megvalósítása, a technológia transzfer és a fejlesztések gyors alkalmazása érdekében, a vállalkozások részére 

üzletfejlesztési támogatás és inkubáció nyújtása, finanszírozáshoz jutásuk elősegítése, tapasztalatcsere és 

hálózatépítés a kreatív központok, kulturális intézmények és vállalkozások összekötése révén. 
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V. Új mérföldkő az európai innovációs együttműködésben: jelentős döntések az Eureka Miniszteri 

Konferencián 

A portugál Eureka-elnökség szervezésében 2022. június 22-én, Estorilban került sor a XXVIII. Eureka Miniszteri 

Konferenciára, amelynek döntései új mérföldkövet jelentenek azon az úton, hogy a szervezet a legjelentősebb globális 

hálózattá fejlődjön. Az Eureka-tagországok innovációért felelős minisztereiből és delegáltjaikból álló testületben 

Magyarországot Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára 

képviselte. 

A konferencia jóváhagyta Dél-Korea és Kanada teljes jogú Eureka-tagságát, valamint Chile esetében a programhoz 

való társulás megújítását. Az Európai Bizottság és az Eureka között együttműködési megállapodást írtak alá, amelynek 

fókuszában az innovatív kis- és középvállalkozások közös támogatása, az Európán kívüli országokkal való 

együttműködés további erősítése, valamint az új Európai Innovációs Menetrend kialakításához és megvalósításához 

való hozzájárulás állt. A konferencia keretében aláírták azt a támogatási szerződést is, amely az Innovatív KKV-k 

Partnerség (Eurostars 3) programhoz biztosít uniós társfinanszírozást a Horizont Európa keretprogram 

költségvetéséből. 

 

VI. Megnézhető a június 23-i GEP webinárium felvétele az esemény honlapján  

DG Research and Innovation organized on 23 June a webinar aimed to introduce organisations’ Legal Entity Appointed 

Representatives (LEARs) to the specific requirements of the Horizon Europe GEP eligibility criterion, building on the 

Guidance published last September by the European Commission, detailing the practical steps to be carried out by 

LEAR through the Participant Register, and providing concrete examples of GEPs developed by organisations.  

You can access the presentation and recording of the webinar here: 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220623.htm 

 

VII. Megjelentek az első Innovation Health Initiative (IHI) pályázati felhívások 

The Innovative Health Initiative (IHI) Joint Undertaking has launched its first calls for proposals, with topics on cancer, 

cardiovascular diseases and neurodegenerative diseases, as well as on cross-cutting issues such as the use of health 

data and early stage studies of medical devices. IHI is a public-private partnership between the EU and several health 

industry associations. IHI projects are funded jointly by the EU (from Horizon Europe budget) and by the private partners 

who bring mostly in-kind contributions. 

In total, IHI will contribute up to EUR 135 million to projects funded under IHI call 1 (single-stage topics). 

For IHI call 2 (two-stage topics), the IHI contribution is around EUR 22 million, matched by the contributions committed 

by industry and contributing partners. 

Applicants can use the website of the IHI brokerage event until 15 July to schedule brokerage meetings and until 20 

September to register as an active participant to find partners. Potential partners can also be found via the lists of 

participants from IHI webinars. 

 

More information: Innovative Health Initiative launches its first calls for proposals | European Commission (europa.eu) 

 

VIII. Pályázati lehetőségek a körforgásos biogazdaság fejlesztésében 

The Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) published its first call for project proposals. A total of €120 

million will be dedicated to advancing competitive circular bio-based industries in Europe across 12 topics. All 

stakeholders of the bio-based industries ecosystem can apply by 22 September 2022, 17:00 Brussels time. 
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CBE JU will fund three types of actions: 

• Research and Innovation Actions (RIAs) will establish new knowledge or explore the feasibility of new or 

improved technology, product, process, service or solution. 

• Innovation Actions (IAs) will scale up activities from prototype to product validation and market replication. 

Among them, Flagships will deploy the first-of-its-kind industrial and commercial scale production plant in the 

European market. 

• Coordination and Support Actions (CSAs) will structure stakeholder communities, support technological visions 

and outreach, and disseminate and exploit research results, among other objectives. 

More information: €120 million available for advancing Europe’s circular bioeconomy | Circular Bio-based Europe Joint 

Undertaking (CBE JU) (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! 

mailto:int@elkh.org
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