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I. Horizont Európa pályázatírói képzés – jelentkezés indul!  

Ahogy azt korábbi hírlevelünkben „save the date” jelleggel már jeleztük, a Nemzetközi Kabinet az idén ősszel is szervez 
az ELKH kutatóhelyek és a Titkárság érdeklődő munkatársai számára továbbképzést a Horizont Európa 
keretprogrammal kapcsolatban.  

Az idei, két külön részből álló képzés a pályázatírás folyamatára fókuszál. Az első alkalomra olyan kutatókat, illetve 
pályázatokkal foglalkozó munkatársakat várunk, akik még kevés tapasztalattal rendelkeznek a Horizont programokkal 
és azok pályázati felhívásaival kapcsolatban. A második alkalom a Horizont programokban már jártas kutatóknak szól, 
akik ismerik a programok és a felhívások szerkezetét, és maguk is részt vettek már pályázatok kidolgozásában, és/vagy 
megvalósításában, esetleg értékelésében. 

A képzés személyes részvétellel zajlik, az EMG Group képzési központjában (Bp., III. ker. Záhony u. 7 – 
Graphisoft Park)  

A képzés felváltva magyar és angol nyelven folyik majd. A kétnapos tréning elméleti és gyakorlati oktatásból áll, melyen 
a résztvevők képzési anyagot is kapnak.  A képzés idejére a résztvevők számára a helyszínen az étkezés biztosított. 

Az időpontok az alábbiak szerint alakulnak: 

Horizont Európa program I. – alapok, kezdő pályázóknak: 2022. október 18-19. (kezdő szint)  

Horizont Európa program II. – haladó, tapasztalt pályázóknak: 2022. november 17-18. (haladó szint). 

A képzésen való részvétel ingyenes, de a limitált létszám miatt regisztrációhoz kötött. Képzésenként legfeljebb 25 fő 
számára tudunk helyet biztosítani. 

Figyelem! Mivel a tematika és a célcsoport különböző, ezért ugyanazon személy csak egy képzésre adhat le 
jelentkezést! 

Regisztrálni az alábbi linkeken tud:  

Regisztráció: Horizont Európa program I.– alapok, kezdő pályázóknak  

Regisztráció: Horizont Európa program II. – haladó, tapasztalt pályázóknak  

A regisztrációt követően, a programot megelőzően a jelentkezőknek további részleteket és emlékeztetőt küldünk. 
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II. Nordic Innovation Fair – Koppenhága, 2022.09.26-27.  

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, az Enterprise Europe Network magyarországi konzorciumvezető 
partnere szíves figyelmébe ajánlja a Nordic Innovation Fair rendezvényt, mely Koppenhágában lesz 2022. 
szeptember 26-27-én. 

A nyolc skandináv egyetem szervezésében megvalósuló innovációs rendezvényhez kapcsolódóan az Enterprise 
Europe Network nemzetközi üzletember találkozót szervez.  

A részvétel ingyenes, és egyedülálló partnerkeresési és hálózatépítési lehetőséget kínál az innovációs ökoszisztéma 
valamennyi érdekelt fele részére. 

Regisztráció: https://nordic-innovation-fair-2022.b2match.io/ 

A rendezvény kiváló alkalom projekt partnerek megtalálására, lehetséges együttműködések megtárgyalására, 
kutatóintézetek, egyetemek, cégek képviselőinek megismerésére, innovatív technológiák bemutatására, 
tapasztalatcserére. 

Fókuszterületek: 

- Élettudományok 
- Digitális megoldások 
- Greentech 

A helyszínen lehetőség van poszterrel is megjelenni (erre a jelentkezési határidő: 2022.09.05), melyről bővebb 
információ található: https://nordic-innovation-fair-2022.b2match.io/page-3871 

A részletes program: https://nordic-innovation-fair-2022.b2match.io/agenda 
 

III. foRMAtion Mentorprogram kutatási vezetők és adminisztrátorok számára– 2022.09.21. 

Learning RMA by doing RMA: Empowering Research Managers and Administrators through foRMAtion’s 
Mentorship Programme" event will be hosted by the Slovenian Forestry Institute and will focus on the foRMAtion 
Mentorship Programme. Lessons learned from the piloting and further RMA mentorship programmes around the world 
will be assessed such as the ERA Fellowships - Science Management Programme in Germany, mentorship activities 
within ARMA and EARMA, the Odyssey Mentoring Programme of SRAI as well as the Mentorship Programme of the 
Canadian Association of Research Administrators.  
 
Date and venue: 2022.09.21. 13:00 - 18:00, Slovenian Forestry Institute, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Preliminary Agenda: https://lnkd.in/df6ZerNS  

Registration is free of charge and open until 2 September: https://lnkd.in/d86GHhsD  

About #foRMAtion project: https://lnkd.in/diXK33Ds 
 

IV. Urban mobility – hírek és rendezvények  

1. Driving Urban Transitions Partnership Online info day 

The DUT Call 2022 Info Day 1 is an opportunity to learn more about the call and to ask questions to the call secretariat 
about the application process and the next steps.  

Registration and programme here 

More info about the partnership here 
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2. Clean Energy Transition Partnership Online info day 

The FIRST Joint Call for proposals of the CETPartnership will open on the 14th of September 
2022. The CETPartnership Joint Call 2022 Infoday (online) for potential applicants will take place on the 13th of 
September 2022. Details about the thematic structure, rules of the call, how to apply and many other details of the call 
will be shared at the event. There will be opportunities for virtual networking and matchmaking.  

Registration and agenda here 

More info about the partnership here 

3. Natural Gas-Free Neighbourhoods Workshop 

At the two-day Natural Gas-Free Neighbourhoods workshop in Rotterdam in October 2022, you will get the opportunity 
to have a first-hand look at these projects, share your experiences and become inspired to start your own transition in 
your local environment! The workshop contains visits to local gas-free pilot projects, key-note speakers and in-depth 
sessions where you will be able to exchange insights with the people who are leading the transition – both from the 
Netherlands and other countries in Europe.  

More information: Natural Gas-Free Neighbourhoods workshop - Home (aanmelder.nl) 

4. URBACT call for Action Planning networks! 

The first URBACT IV call for Action Planning Networks will launch in January 2023. Do not miss the Info Session 
at #EURegionsWeek on 11 October and register here  

• Understand what it means to be in an Action Planning Network 
• Learn about the novelties of URBACT IV and upcoming activities  
• Understand what the results and benefits can be at local level 

Adele Bucella, Sally Kneeshaw and Jenny Koutsomarkou from the URBACT Secretariat will be there to answer your 
questions. In the meantime, you can consult the URBACT III Guide to Action Planning Networks to get a general idea 
about the programme: https://lnkd.in/eEJWMDcz 
 

V. EU-Japán Biotech & Pharma Partnertalálkozó 2022 

Since 2016, the EU-Japan Centre for Industrial Cooperation as the partner of Enterprise Europe Network in Japan, has 
been organizing a Brokerage Event in Biotech and Pharma sectors in Osaka, Japan. 

This year, the EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference will be held in a hybrid format! 

Online Partnering Sessions: 26 - 30 September 2022 

On-site Partnering Sessions: 11 October 2022, Osaka, Japan 

Deadline for registration: 23rd September 2022  

More information: Enterprise Europe Network (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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