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I. Eurostars Program 2022. évi őszi nemzetközi pályázati forduló és Információs Nap   

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2022. szeptember 6-án 10 és 13 óra között információs napot 

szervez az érdeklődők számára a Eurostars Program 2022. őszi nemzetközi pályázati fordulójához kapcsolódóan, 

melynek nemzetközi beadási határideje 2022. szeptember 15. 14 óra. 

 

Helyszín: NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., IV. emelet 451. terem 

 

A Eurostars Program (Innovatív KKV-k Európai Partnersége) az Európai Bizottság és több tagállam közös 

programjaként az innovatív KKV-k nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektjeit támogatja.  

https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-2  

 

Az információs nap a pályázáshoz szükséges gyakorlati információk átadását szolgálja, ezért elsősorban a 2022. 

szeptember 15-i nemzetközi beadási határidőre pályázatot benyújtani tervező intézményeket várjuk, de a program 

egésze iránt érdeklődők számára is nyitott a rendezvény. 

 

További részletek: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/eurostars-program-2022  

 

II. Magyarország részt vesz a HE Partnerségekben  

A Kormány az 1410/2022. (VIII. 18.) Korm. határozatban döntött arról, hogy a 2021–2027 programozási időszakban a 

közvetlen irányítású uniós programokban történő magyar részvétel erősítése érdekében Magyarország részt vegyen a 

Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram 

a) Biodiversity, 

b) Water4All, 

c) EUROSTARS-3 (Innovative SMEs), 
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d) Driving Urban Transition (DUT), 

e) Clean Energy Transition (CETP), 

f) Key Digital Technologies (KDT), 

g) ERA for Health 

partnerségeiben (a továbbiakban együtt: HE Partnerségek), és egyetért a HE Partnerségekben történő magyar 

részvételhez szükséges 39 284 000 eurónak megfelelő forint összegű forrás biztosításával. 

 

III. Webinárium: Lump sum finanszírozás a Horizont Európa programban – 2022.10.20. 

A „Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal” című webináriumot az Európai 

Bizottság szervezi 2022. október 20. 10-12 óra között, online, angol nyelven. 

A részvétel előzetes regisztrációt nem igényel.  

További részletek: Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (20 October 

2022) (europa.eu) 

 

IV. Pályázati lehetőség – Joint Research Centre (JRC) kutatási infrastruktúrák  

The European Commission’s Joint Research Centre (JRC) opens its scientific laboratories and facilities to people 

working in academia and research organisations, industry, small and medium enterprises (SMEs), and more in general 

to the public and private sector. 

The JRC offers access to its non-nuclear facilities to researchers and scientists from EU Member States and countries 

associated to the EU Research Programme Horizon Europe. For nuclear facilities, the JRC opens to EU Member States 

and to countries associated to the Euratom Research Programme. 

Open access calls to JRC Research Infrastructures (europa.eu) 

 

V. RePower Women: A nők lehetőségei a technológia és az innováció területén – 2022.09.09. 

A program célja, hogy a közeljövőben záruló WomenTechEu pályázati felhívás kapcsán felhívják a hazai kutatók 

figyelmét azokra az európai uniós programokra, amelyekben kifejezetten a női részvételt, szerepvállalást erősítenék a 

kutatás-fejlesztési és innovációs projektekben. Natalia Nowińska (European Innovation Council and SMEs Executive 

Agency), a Bizottság munkatársának előadását követően a jó gyakorlatok, hasznos tapasztalatok, tippek megosztására 

is hangsúlyt fektetnek. A EIC Women Prize díjazottjának Irina Borodina (co-founder and CTO of BioPhero) 

beszámolóján kívül a szervező országokból (Ciprus, Lengyelország, Litvánia, Szlovénia és Magyarország) felkért 

előadók beszélgetnek majd a kihívásokról és a hazai eredményekről.  

Az előadást online lehet meghallgatni 2022. szeptember 9-én, pénteken 9.30-tól 11.30-ig.  
 
A rendezvény mindenki számára nyitott, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy az alábbi linken legyenek kedvesek 
regisztrálni legkésőbb szeptember 8-ig: Regisztráció 
 

VI. Urban mobility – hírek és rendezvények  

1. Call for applications: members of New Expert Group on Urban Mobility.  

On 28 July 2022 the Commission adopted the decision needed to set up a reformed Expert Group on Urban Mobility 

(EGUM). Call for applications: members of New Expert Group on Urban Mobility (europa.eu) 

mailto:int@elkh.org
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/open-access-calls-jrc-research-infrastructures_en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8VDkO2VnJnBP0RtM_FOTShamhioiXMSWKJWa0sdzi1j_4rA/viewform
https://transport.ec.europa.eu/news/call-applications-members-new-expert-group-urban-mobility-2022-08-01_en
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The duly signed applications must be sent by e-mail to DG MOVE B3 SECRETARIAT (MOVE-B3-

SECRETARIAT@ec.europa.eu) by 9 September 2022 noon (CET) at the latest.  

For any further information, please contact MOVE-B3-SECRETARIAT@ec.europa.eu 

2. Joint Networking Event on the Horizon Europe (HE) energy supply/use-related calls for proposals 

The specific topics are available here: https://energy-networking-event.b2match.io/page-4251). 

Date: 29 September 2022 

It will allow participants to connect with each other and promote their skills and compentences at the the European level 

through two different modes: 

o Pitching - participants willing to showcase their expertise against a specific calls for proposal of HE 
Cluster 5 will be able to present a short pitch to the virtual audience. Only 10 pitches will be presented. 
Participants will be selected on the basis of the 'first come - first served' principle. 

o Bilateral meetings - participants will be able to set meetings and discuss joint participation in the HE 
Cluster 5 calls for proposals. 

Registration: https://energy-networking-event.b2match.io/home. 

3. INNOVEIT BRNO 

INNOVEIT BRNO: The Future of Sustainable Urban Mobility organised by EIT Urban Mobility in Brno, Czech 

Republic. INNOVEIT BRNO is part of INNOVEIT WEEKS event series – the flagship event of the European Institute 

of Innovation and Technology (EIT).  

Date: 19-20 September 2022 

 INNOVEIT BRNO event is divided into two parts: 

• 19 September (afternoonrking event (Venue: Hotel Passage)  

• 20 September (morning): Policy debate (Venue: BVV Brno)  The event will also be streamed online. 

INNOVEIT BRNO is also a side event of the EU Urban Mobility Days jointly organised in 2022 by the European 

Commission, Directorate-General for Mobility & Transport (DG MOVE), and the Czech Presidency of the Council of 

the EU. INNOVEIT BRNO will be a unique opportunity to discuss sustainable urban mobility answering the question 

“What is the future of sustainable urban mobility?”.  

The event is open to the public and free of charge, only a registration is 

required: https://eiturbanmobility.typeform.com/Innoveit2022?typeform-source=statics.teams.cdn.office.net 

 

VII. 3. Ománi Tudományos Fesztivál – 2022.10.10-15.  

Oman Science Festival is a scientific event targeting all society members where science is presented in an interactive, 

unusual manner that contributes to creating a positive attitude towards these sciences and encouraging young people 

to continue learning in scientific disciplines and enhancing their creativity and innovation skills in order to be contributors 

to knowledge economy. 

 

The 3rd Oman Science Festival will continue to be the ideal destination and hub for innovation, passion, experiment, 

reflection, inspiration, renovation, modern trends and future prospects towards creativity. This festival will be as if a 

mirror that reflects the Omani ambition towards the achievement of Oman Vision 2040 and the national strategy for 

innovation.  

 

More information about the event: Oman Science Festival 2019 (osf.om) 

 

 

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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