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I. Horizont Európa értékelői fórum: Az ERC pályázatok értékelésének folyamata – meghívó 

Az ELKH Titkárság Nemzetközi Kabinetje, 2022.09.26-án 14 órai kezdettel értékelői fórumot szervez. Olyan érdeklődő 
kutatókat és pályázatokkal foglalkozó munkatársakat várunk, akik maguk is foglalkoznak Horizont Európa pályázatok 
írásával, és szeretnék megismerni ezek értékelési folyamatát.  

Az értékelői tapasztalatok és szempontrendszer ismerete és megértése segít a pályázatok bírálati szempontú 
kidolgozásában, a sikeresség javításában. 

A fórumot interaktív panelbeszélgetés keretében bonyolítjuk, ami azt jelenti, hogy egy-egy alkalommal 2-3 
értékelői tapasztalatokkal bíró szakértőt hívunk meg. A moderált kerekasztalbeszélgetés során kitérünk az adott 
pályázati konstrukcióra jellemző értékelési folyamatra, a bírálati eredmények értelmezésére, és az értékelővé válás 
folyamatának ismertetésére. A beszélgetés a hallgatóság aktív bevonásával zajlik.  

A fórummal egyben célunk, az ELKH kutatóhelyek közötti tudásmegosztás erősítése is, ezért elsősorban a 
hálózatban dolgozó, értékelői tapasztalatokkal rendelkező kollégákat kérünk fel a beszélgetésre, de fenntartjuk a 
lehetőségét külső szakértők bevonására is. 

Tekintve, hogy a Horizont Európa program rendkívül sokrétű, így a témának egy sorozatot szentelünk, melyben az első 
alkalommal az ERC pályázatok értékelési szempontjait beszéljük át. Ennek aktualitását az is adja, hogy az ősz 
folyamán három pályázati konstrukció beadási határideje is lejár.  

Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre, ami azt jelenti, hogy az élő beszélgetést lehetőség lesz online is 
követni, és aktívan be is kapcsolódni. 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  
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Regisztráció: https://survey.elkh.org/index.php?r=survey/index&sid=668778&newtest=Y&lang=hu  

Időpont: 2022.09.26. 14:00-15:30 

Helyszín: ELKH Titkárság, Budapest, V. ker. Piarista u. 4. Millennium Center irodaház 3. em. tárgyaló 

Figyelem! A terem korlátozott befogadó képessége miatt a regisztráció sorrendjében legfeljebb 20 főig tudunk 
személyesen fogadni résztvevőket. Ezen felül online biztosítunk lehetőséget a részvételre. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

II. Horizont 2020 és Horizont Európa webináriumok  

1. Title: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants 
Date: 27 September 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time) 
Event website: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220927.htm (no 
need to register) 

  
2. Title: Horizon Europe Coordinators’ Day on Grant Management 

Date: 04 October 2022, from 09:30am to 12:40am (CET, Brussels time) 
Event website: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221004.htm (no 
need to register) 

  
3. Title: Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? 

Date: 20 October 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time) 
Target group: Applicants and beneficiaries who are or will be involved in lump sum grants  
Event website: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm (no 
need to register) 

  
4. Title: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants 

Date: 30 November 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time) 
Event website: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221130.htm (no 
need to register) 

 

III. Civil tudomány: A társadalmi szerepvállalás inspiráló példái a Horizont Európa keretében 

Az Európai Bizottság összeállított egy olyan információs csomagot, amely a civil tudomány (citizen science) inspiráló 
példáit mutatja be, ezáltal segíti a pályázókat abban, hogy a bevált gyakorlatokra építve tervezzék meg a Horizont 
Európa program adott pályázati felhívásaiban elvárásként megjelenő polgári és társadalmi szerepvállalást. 

További információk: https://cordis.europa.eu/article/id/435872-citizen-science-inspiring-examples-of-societal-
engagement-for-horizon-europe/hu  
 

IV. A brit kormány újra meghosszabbítja a Horizont Európa programban sikeres pályázók 
számára nyújtott pénzügyi garanciát  

A hosszabbítás eredményeként a garancia immár kiterjed minden olyan Horizont Európa felhívásra, amelynek 
benyújtási határideje 2022. december 31. vagy azt megelőző időpont (a nyertes pályázatok esetében a támogatási 
szerződések többségét 2023 augusztusát megelőzően fogják aláírni).  

További információk: https://www.gov.uk/government/news/government-extends-horizon-europe-financial-safety-net 
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V. Horizont Európa 6. klaszter hírei  

• Nyilvános konzultáció indult a természetalapú megoldásokra (NBS) vonatkozó európai kutatási és 
innovációs menetrend tervezetéről. 

A H2020 programból finanszírozott NetworkNature projekt egyik feladata, hogy az Európai Bizottsággal szorosan 
együttműködve elősegítse a természetalapú megoldások kidolgozását és elterjesztését támogató kutatási és 
innovációs menetrend kialakítását, amely többek között irányt szabhat a jövőbeli pályázati felhívások tervezéséhez is. 
A szeptember 18-ig elérhető nyilvános konzultáció keretében most Ön is véleményezheti a tervezet egyes fejezeteit 
vagy egészét. 

A menetrend a tervek szerint 2023 közepén jelenik meg. 

A tervezet és a kérdőív elérhetősége: https://networknature.eu/Roadmap-for-NBS-consultation 
 

• Biodiversa+ partnerség információs webinárium  

2022. szeptember 20-án, 15.00 – 16.30 között a partnerség információs webináriumot tart potenciális pályázóknak.  
(további információk az NKFIH honlapján).  

Regisztrációs link:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PLvkR4IwStmNmKXEjl4rHQ  
 

• Megjelent a Water4All partnerség első felhívása 

A Water4All partnerség fő célja, hogy bolygónk lakói számára hosszú távon elérhető legyen a biztonságos vízhasználat, 
így csökkenjen a vízhiány, fokozódjon a vízkészletek és ökoszisztémák védelme, erősödjön a vízrendszereknek az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása, rezilienciája. 

A partnerség első transznacionális felhívását a következő témában hirdette meg: Vízkészlet-gazdálkodás: a 
hidroklimatikus természetű szélsőséges időjárási jelenségekkel szembeni reziliencia, ezen eseményekhez való 
adaptáció és a negatív következmények enyhítése, illetve 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. A felhívásra nemzetközi konzorcium 
pályázhat, amelynek minimum három, a közös felhívást finanszírozó országból – de ebből minimum kettő uniós 
tagállamból vagy társult államból –származó kutatócsoportból kell állnia. 

A nyertes nemzetközi konzorciumok magyar tagjai az NKFI Hivatal hazai partnerségi pályázatának forrásaiból juthatnak 
támogatáshoz, egy külön magyar nyelvű pályázatot benyújtva. 
További információk: http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all 
 

VI. Pályázatértékelő szakértőket keresnek a CETP és a DUT felhívásokhoz 

A Clean Energy Transition Partnerség (CETP) és Driving Urban Transitions (DUT) a Horizont Európa keretprogram 
közös finanszírozású partnerségi konstrukciói, amelyek keretében 2022 és 2027 között minden évben pályázati 
felhívások kerülnek meghirdetésre. Az első pályázati felhívás 2022. szeptemberében nyílik meg. Pályázni két 
lépcsőben lehet, az első körös beadási határidő 2022 novembere, majd várhatóan 2023 januárjában születik döntés 
arról, hogy mely pályázatok kerültek be a második körbe. Erről többet az NKFI honlapján (CETP és DUT) olvashat. 

A pályázati felhívás értékelési eljárása nagyszámú szakértőt igényel. Az NKFI Hivatalnak is lehetősége van szakértők 
jelölésére, ezért amennyiben érdekli Önt ezt a lehetőség, kérem vegye fel a kapcsolatot Küttel Orsolyával 
orsolya.kuttel@nkfih.gov.hu telefon: +36-1-896-5505). A jelölés semmilyen módon nem kötelező érvényű a szakértő 
számára, csupán azt igazolja, hogy a szakértelme releváns a felhívás szempontjából. 
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VII. Science Europe workshop on Spreading Excellence and Widening Participation in European 
R&I programmes 

As part of the 2022 SE Workplan and in a renewed effort to support capacity-building in all European countries, Science 
Europe has launched this year a series of networking and policy activities. With this, Science Europe aims to draw 
attention on the benefits, challenges and opportunities of the capacity building and collaborative instruments both for 
so called ‘widening’ and ‘non-widening’ countries.  

This Widening Workshop will focus on national instruments, the possible synergies between various instruments, and 
the use of European Structural and Investment Funds (ESIF) and Partnerships. The main goal is to share good 
examples and facilitate an interactive exchange of views and experiences among Science Europe members. 
Participants will also be invited to reflect upon improving brain circulation across Europe.  

The participation to this workshop is restricted to SE members and invited speakers.  

Date: 27 September 2022 from 9.00 to 13.00 (CEST) Online (connection details will be sent to participants ahead of 
the workshop) 

Participation is free, please register here: https://surveys.scienceeurope.org/index.php/179837?lang=en 

20220824_Widening_
Workshop_2_Invitation   
 

VIII. European Institute of Innovation & Technology (EIT) Summit Brussels – 2022.10.11. 

Europe’s largest innovation event is coming to Brussels on 11 October 2022. 

Participants will have the chance to connect with Europe’s brightest innovators, entrepreneurs, industry players and 
policy makers 

More information: Register now for the EIT Summit in Brussels! | European Institute of Innovation & Technology (EIT) 
(europa.eu) 
 

IX. Webinárium: Crowdhelix platform bemutatása – 2022.09.20 

A Crowdhelix egy nyílt innovációs platform, amely összehoz több mint 5800 kiváló kutatót és innovátort több mint 450 
szervezetből, hogy együtt tervezhessenek és valósíthassanak meg úttörő együttműködési projekteket. 

A webinárium célja, hogy bemutassa a platform képességeit, valamint azt, hogy hogyan lehet bemutatkozni, 
kapcsolatba lépni más felhasználókkal és kihasználni a platform partnerkereső képességeit az olyan nemzetközi 
programok finanszírozási lehetőségekben, mint a Horizont Európa. 

A jelentkezés ingyenes: https://www.eventbrite.co.uk/e/open-webinar-using-the-crowdhelix-open-innovation-platform-
tickets-152712470109 

További információ: https://www.youtube.com/watch?v=p9Gefrwfp94&t=2s  

Open Webinar - Using the Crowdhelix Open Innovation Platform Tickets, Multiple Dates | Eventbrite 

A platform használata nem ingyenes. Az ELKH Titkárság Nemzetközi Kabinetje szeretné megismerni a kollégák 
véleményét egy esetleges beszerzés érdekében. 
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X. Tudománykommunikációs tréning (Kutatók Éjszakája) - 2022.09.22. 

Előadsz a Kutatók Éjszakáján? Szeretnél magabiztosan és közérthetően beszélni a nagyközönséggel? Vegyél részt 
az alábbi ingyenes, online tudománykommunikációs tréningen! 

A tréning azokat a lelkes kutatókat szólítja meg, akik: 

• évek óta kutatói, hiteles ismerői egy tudományos területnek 
• szívesen beszélnének a kutatásukról közérthetően és szórakoztatóan a nagyközönségnek a Kutatók 

Éjszakáján 
• felfrissítenék, bővítenék tudásukat a tudománykommunikáció területén 
• részt tudnak venni a szeptember 22-i online tréningen, akár megosztanák kérdéseiket egy egyéni mentoráció 

során 

Jelentkezni 2022. szeptember 19. éjfélig lehet az alábbi jelentkezési lapnak a kitöltésével: 
https://bit.ly/tudomanykommunikaciostrening 

Az online tréning időpontja: 2022. szeptember 22. (csütörtök) 10.00-12.00 Amelyből csoportos előadás és Q&A: 
10:00-11:00 Egyéni mentorációs lehetőség (10 perc / fő) - limitáltan 6 főnek: 11:00-12:00 

Helyszín: online - a linket a jelentkezés után, a tréning előtt pár nappal küldjük 

A tréning a Kutatók Éjszakája 2022 programsorozat hivatalos része. 

 

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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