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

Továbbra is nyitott a regisztráció az ELKH szakértők részvételével zajló értékelői fórumra, ahol a pályázati 
sikeresség főbb szempontjai kerülnek terítékre, értékelői szemmel! 

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. Regisztrálni az alábbi linken lehetséges. 
https://survey.elkh.org/index.php?r=survey/index&sid=668778&newtest=Y&lang=hu  
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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. Megnyílt a Biodiversa+ BiodivMon felhívása 

A Biodiversa+ európai partnerség megjelentette BiodivMon transznacionális felhívását “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) 
címen. 

20220908_BiodivMon 
felhívás.pdf  

 

III. Webinárium: A partnerségek új ellenőrzési és értékelési (M&E) keretrendszere 

ERA-LEARN is organising the first in a series of such webinars to familiarise partnerships and member state officials 
with the new requirements building on the guidelines (2nd Interim Report) of the Expert Group on support to the 
Strategic Coordination Process that prepared the BMR 2022. 

Target Group: the workshop is intended for those involved or interested in monitoring and evaluation/impact 
assessment of R&I partnerships. These may be officers in the partnerships themselves or public officials in funding and 
other organisations supporting the partnerships’ programmes. 

The webinar is free.  

Time and place: 12 October, 13:00 – 16:00 (CET), online 

Register here: https://www.era-learn.eu/registration/webinar-2022-10-12  

More information: Webinar: The new Monitoring and Evaluation (M&E) Framework for Partnerships — ERA-LEARN 
 

IV. Visegrádi Alap pályázati lehetőségek 

1. Visegrad Grants Open Call!  
 
They seek organizations that aim to share knowledge, enhance innovation and engage citizens in the Visegrad region 
and across Central and Eastern Europe. They want to partner with those that can make a difference—no matter if you 
are a small civic group focused on the local community, or an experienced, nation-wide organization. 

You can submit your project proposals by the application deadline on October 1, 2022. 

More infomation: Visegrad Grants | International Visegrad Fund - Visegrad Fund 

 
2. Visegrad-Taiwan Scholarship 
 
Visegrad–Taiwan Scholarships facilitate academic mobility between the V4 region and Taiwan by providing financial 
support to PhD candidates and doctoral and post-doctoral researchers, who are citizens of the V4 countries, to 
study/conduct research at selected higher-education institutions in Taiwan.  

mailto:int@elkh.org
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8c558fae-ec57-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en
https://www.era-learn.eu/registration/webinar-2022-10-12
https://www.era-learn.eu/news-events/events/webinar-the-new-monitoring-and-evaluation-m-e-framework-for-partnerships
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
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Submit your application before September 30, 2022. 

More information: Visegrad–Taiwan Scholarships - Visegrad Fund - Visegrad Fund  

  
3. V4 Gen Mini-Grants  

The new V4 Gen Mini-Grant supports short-term mobility of youth in the age group 14–30. Promote democratic values, 
civic participation, and cross-border dialog among young people. Apply to share your ideas, meet neighbours, make 
new friends, and gain new skills and experience! 

Apply from October 1 until November 15, 2022.  

More information: V4 Gen Mini-Grants - Visegrad Fund - Visegrad Fund 
 

V. A portugál INESC TEC nemzetközi vendégkutatói programot indít 

Portugal’s leading research and technology organization, INESC TEC (the Institute for Systems and Computer 
Engineering, Technology and Science), opens its doors for international scientists to pursue advanced training in ICT-
related domains.     

The programme will cover a number of the key domains within which INESC TEC is globally renowned for its excellence 
and expertise, including power and energy, networked intelligence systems, robotics and autonomous systems, 
industrial systems and engineering, and computer science. Applicants admitted to the scheme will benefit from an 
immersive experience in INESC TEC’s ecosystem to explore and develop collaborations in the institution’s fields of 
knowledge, engage in interdisciplinary and collaborative research with scientific peers and acquire and transfer new 
knowledge. 

Applications will be accepted on a rolling basis until Wednesday 30 November 2022, unless all ten vacancies are filled 
before this deadline. For more information on the programme and application process, please visit: 
https://www.inesctec.pt/en/work-with-us#international-visiting-researcher-programme 
 

VI. The European Week of Regions and Cities – 2022.10.10-13. 

The European Week of Regions and Cities is the biggest annual Brussels-based event dedicated to cohesion policy. 

It has grown to become a unique communication and networking platform, bringing together regions and cities from all 
over Europe, including politicians, administrators, experts and academics. Over the last 19 years, it has done much to 
promote policy learning and the exchange of good practice. 

The 20th edition will provide the opportunity to debate, keeping communities connected, exchanging best practices and 
ideas between partners and participants on four themes: Green transition, Territorial Cohesion, Digital transition, Youth 
empowerment. 

More information: #EURegionsWeek 2022 | #EURegionsWeek (swapcard.com) 
 

VII. Berlin Science Week – 2022.11.1-10. 

Together with numerous organisations from Berlin and the world, Berlin Science Week presents a rich programme that 
offers insights into current research and innovation in science, evokes discussions on the grand challenges of our time, 
and encourages inspiring encounters in diverse and engaging formats.  

The diverse programme with more than 200 exciting contributions from science-driven organisations will be launched 
on 29 September. Among this year’s hosting venues are Futurium, AI Campus, Humboldt Labor, Tieranatomisches 

mailto:int@elkh.org
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/?c=how-to-apply
https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/
https://www.inesctec.pt/en/work-with-us#international-visiting-researcher-programme
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022
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Theater or Zeiss-Großplanetarium, and the digital audience can also participate in online sessions covering a wide 
range of programme topics. 

These range from Health & Wellbeing to Discovering Earth & Space, Societal Trends & Transformation, or Art & 
Science, and formats include workshops, exhibitions, slams, VR-experiences, or film screenings. 

More information: Berlin Science Week | The International Science Festival 
 

VIII. Frissített adatlap az Egyesült Királyság európai uniós kutatás és innovációs programokban 
való részvételéről 

UKRO maintains this factsheet to provide the latest information on UK participation in EU funding schemes in research, 
innovation and higher education. It provides an overview of the opportunities and signpost stakeholders – both UK 
organisations and our partners in Europe, to relevant official documentation.  

UK_EU_factsheet.pdf (ukro.ac.uk) 

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
https://berlinscienceweek.com/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=BSW%20Auftaktmailing%208.9.22&utm_content=Berlin%20Science%20Week%20-%20Dare%20To%20Know
https://www.ukro.ac.uk/Documents/UK_EU_factsheet.pdf
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