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I. Marie Skłodowska-Curie Akciók – Posztdoktori ösztöndíj online workshop – angol nyelven
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az ELKH Természettudományi Kutatóközponttal és a Fiatal
Kutatók Akadémiájával együttműködésben online workshopot szervez a Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral
Fellowships (MSCA PF) ösztöndíjprogramjáról. Időpont: 2022. július 20. szerda, 10.00 - 12:00 (CET)
Az online workshopra elsősorban olyan kutatók jelentkezését várják, akik pályázatukat az MSCA PF aktuális, 2022.
szeptember 14-i beadási határidővel kiírt pályázati felhívására kívánják benyújtani, magyar fogadóintézménnyel. A
workshopon a pályázat részletes megírásával kapcsolatos konkrét kérdésekre kaphatnak válaszokat, gyakorlati
tanácsokat, nyertes pályázattal rendelkező szakértők és az MSCA nemzeti kapcsolattartók bevonásával.
Az online workshopon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció határideje: 2022. július 18.
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | A Hivatal rendezvényei (gov.hu)

II. A European Research Council (ERC) közel 2.2 milliárd euró támogatást tervez 2023-ra
The ERC has announced its Work Programme for 2023 with a total budget of around €2.2 billion for grants. This amount
will support more than a thousand top researchers across Europe. Established by the ERC Scientific Council, the Work
Programme for the coming year has been adopted today by the European Commission.
While the plan contains all the well-known grant schemes: Starting, Consolidator, Advanced and Synergy Grants, there
are also new elements:
•
•
•

The budget for the Proof of Concept grant scheme will increase from €25 million to €30 million
Two additional grounds for extension of the eligibility windows for the candidates for Starting and Consolidator
Grants will be introduced for researchers seeking asylum or being a victim of a natural disaster
A special grant is foreseen to support ERC Science Journalism Initiative that will entail support for journalists
wishing to spend time at research institutions to better understand frontier research
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More information: ERC plans for 2023: Nearly €2.2b in grants for Europe’s excellent researchers | ERC: European
Research Council (europa.eu)

III. Az Európai Bizottság közzétette a szinergiákra vonatkozó útmutatást
On 5th July 2022, the Commission published a practical and user-friendly guidance on new opportunities to maximise
the synergies between Horizon Europe and the European Regional Development Fund programmes.
The document covers legal and implementation details of all new opportunities for achieving operational synergies,
including for the Seal of Excellence, transfer, cumulative funding, co-funded and Institutionalised Partnerships,
Teaming, and upstream/downstream synergies including missions.
Public bodies intending to support Seal of Excellence holders can find suggestions and examples for their actions.
You can download it here: Synergies guidance is out | European Commission (europa.eu)

IV. Az Európai Bizottság kiértékeli a Horizont Európa és Horizont 2020 programokat (A két
programot magánszemélyek és intézmények is véleményezhetik a tapasztalatuk alapján .)
•

EC Consultation on Horizon Europe – interim evaluation: This initiative is to evaluate the first results of Horizon
Europe's research & innovation actions funded by the EU in 2021-2023. All aspects of the programme will be
evaluated, including partnerships, missions and EIT. This call for evidence is open for feedback. Your input will be
taken into account as we further develop and fine-tune this initiative. Feedback received will be published on the
site and therefore must adhere to the feedback rules. Deadline is 29 July 2022 (midnight Brussels time).

•

EC Consultation on Horizon 2020 programme – final evaluation: This initiative analyses the outputs and
impacts of the entire Horizon 2020 programme over the years 2014-2020. This evaluation is carried out to help
implement current EU research and innovation measures and to design future ones. It also fulfils the Commission’s
legal obligation to explain how it has spent public funds. This call for evidence is open for feedback. Your input will
be taken into account as we further develop and fine-tune this initiative. Feedback received will be published on
the site and therefore must adhere to the feedback rules. The Commission intends to complete the final evaluation
of Horizon 2020 by the end of 2023. Deadline is 29 July 2022 (midnight Brussels time).

V. Horizont Európa víz missziós konzorciumi partnerkeresések és további információk
•

Az Ocean Cleanup holland környezetvédelmi nonprofit szervezetként olyan technológiai fejlesztésén dolgozik,
amely a műanyagszennyezés óceánokból való kivonását, és a folyókban való feltartóztatását (mielőtt az óceánba
kerülne) célozza. Közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőség: Maggie Lund (maggie.lund@theoceancleanup.com). Két
missziós felhívás iránt fejezték ki érdeklődésüket:
1. HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04: Prevent and eliminate litter, plastics and microplastics: Innovative
solutions for waste-free European rivers
2. HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-05: Marine litter and pollution – Smart and low environmental impact fishing
gears.

•

A North Sea Foundation három felhívás iránt fejezték ki érdeklődésüket. Közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőség:
Tako Popma (t.popma@noordzee.nl)
1. HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-05: Marine litter and pollution – Smart and low environmental impact fishing
gears
2. HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04: Prevent and eliminate litter, plastics and microplastics: Innovative
solutions for waste-free European rivers
3. HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-01: European Blue Parks - Protection and restoration solutions for
degraded coastal and marine habitats
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•

A H2020 programból finanszírozott AIPlan4EU projekt kisösszegű pályázati felhívást hirdet magánszemélyek és
cégek számára valós AI (mesterséges intelligencia) tervezési esetek témájában:
o 1.500 EUR összegig finanszíroz olyan workshopon való részvételt, ahol az AI-val megoldható tervezési
probléma specifikálásában nyújtanak segítséget.
o 2022.07.19-én 14.30-tól tartanak információs napot a pályázati lehetőségről, a részvételhez regisztráció
szükséges: https://www.f6s.com/aiplan4eu-will-help-solve-your-planning-problem
o Pályázati határidő: 2022.09.01. 17.00 CEST
o Link a pályázáshoz: https://www.f6s.com/aiplan4eu-oc3-use-case

VI. Szeptemberben írják ki a Water4All partnerség első felhívását
A Water4All európai partnerség szeptember 1-jén jelenteti meg első transznacionális felhívását.
A felhívás témája: Vízkészlet-gazdálkodás: a hidroklimatikus természetű szélsőséges időjárási eseményekkel
szembeni reziliencia, a hozzájuk való alkalmazkodás és hatásaik enyhítése, valamint a vízgazdálkodás eszközei
(Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and
management tools).
A pályázás két lépcsőben zajlik, az előpályázatot október végéig lehet benyújtani. Olyan nemzetközi konzorciumok
pályázhatnak, amelyek tagjai legalább három, a közös felhívást finanszírozó országból – azon belül minimum két uniós
tagállamból vagy társult államból – származnak.
További információk: http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all

VII. Szeptemberben jelenik meg a következő Biodiversa+ pályázati felhívás
A Biodiversa+ európai partnerség a nyarat követően jelenteti meg új transznacionális felhívását a következő témában:
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).
Valamennyi környezettel (legyen az szárazföldi, édesvízi vagy tengeri élőhely) kapcsolatban lehet pályázni.
A felhívás a tervek szerint hivatalosan 2022. szeptember 8-án jelenik meg. A pályázás két lépcsős, az előpályázatot
2022. november elejéig lehet benyújtani. Az előpályázatok értékelése után a teljes pályázatok benyújtásának
határideje 2023. április eleje lesz.
2022. szeptember 20-án, 15.00 – 16.30 között a partnerség információs webináriumot tart potenciális
pályázóknak. Ha szeretne részt venni az online rendezvényen, regisztráljon a következő linken keresztül:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PLvkR4IwStmNmKXEjl4rHQ

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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