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I. Az ERC pályázatok értékelésének folyamata – meghívó 

Még van lehetőség a személyes részvételre is! 

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.  

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.  

Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre, ami azt jelenti, hogy az élő beszélgetést lehetőség lesz online 

is követni, és aktívan be is kapcsolódni. 

Első alkalommal az ERC pályázatok értékelési folyamatát tárgyaljuk.  

Értékelő szakértők: 

Dr. Kovács Ilona - ELTE, ELKH TKCs 

Acsády László – KOKI 

Horváth Sándor – BTK 

moderátor: Kazai Zsolt – ELKH Nemzetközi Kabinet 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

REGISZTRÁCIÓ 

mailto:int@elkh.org
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. 

 

II. Hop-on eszköz a Horizont Európa programban – újabb közlekedés és energetika témájú 

projektek 

Az Európai Bizottság közzétette a Horizont Európa keretprogram Hop-on eszközével pályázható projektek listáját, ami 

folyamatosan bővül. Erre a felhívásra olyan, a Horizont Európa program keretében nyertes projekt pályázhat, ahol a 

konzorciumban még nem tag gyengébb innovációs teljesítményű, ún. widening országból származó partner. 

Ez a felhívás lehetőséget ad a konzorcium bővítésére egy további, widening országból érkező (pl. magyar) résztvevő 

bevonásával. A pályázatot a projekt koordinátor nyújtja be az Európai Bizottsághoz. 

Részletes információ és a nyertes projektek koordinátorainak elérhetőségei az alábbi linken találhatóak: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on 

 

III. Webinárium az Egyesült Királyság Horizont Európa programban való részvételéről 

A Universities UK International, együttműködve a UK Science and Innovation Networkkel és a brüsszeli UK Research 

Office-szal 2022. szeptember 28-án újabb információs napot tart az Egyesült Királyság Horizont Európa programban 

való részvételével kapcsolatosan. 

Regisztráció: https://www.universitiesuk.ac.uk/latest/events/horizon-update-september-2022 

Az előadókhoz címzett kérdések előzetesen is benyújthatók itt. 

 

IV. Több Horizont Európa projekt etikai szakértőket keres  

Több Horizont Európa projekt, köztük a BCOMING (Biodiversity Conservation to Mitigate the risks of emerging 

infectious diseases) etikai szakértőket keres human health, animal health, personal data területen az Európa Média 

Nkft-n (a koordinátort segítik) keresztül. Amennyiben tudtok ilyen szakértelemről, keressétek meg a kollégáitokat a 

lehetőséggel és küldjétek meg Hollósi Krisztina EU referens számára (krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu) az érdeklődők 

elérhetőségét a releváns szakterület megjelölésével. A részleteket közvetlenül az érintettek fogják megbeszélni 

egymással, ennek az e-mailnek a célja a potenciális összekötés. 

 

V. Online információs nap a Water4All partnerség pályázati felhívásról 

Angol nyelvű online információs napot tartanak 2022. szeptember 23-án 14 órától a Water4All partnerség pályázati 
felhívásról, amely itt lesz követhető. A résztvevők számára kérdezési lehetőséget biztosítanak, előzetes regisztrációra 
nincs szükség.  

A felhívással kapcsolatos további információk az NKFIH honlapján, illetve a partnerség honlapján találhatók (ez utóbbi 
felületen közvetlen hírlevélre is feliratkozhatnak). 
 

 

 

mailto:int@elkh.org
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on
https://www.universitiesuk.ac.uk/latest/events/horizon-update-september-2022
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dZ9stl8bYk2A_4rGJvFc7dqXiHG-a6FCid9fk9OAjNtURDNSN08wU09OQVBLS0pEQ0Q4RlAzTktUOS4u
https://cordis.europa.eu/project/id/101059483
mailto:krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu
https://us06web.zoom.us/j/87911790563?pwd=NTlhSlF5YmRDQzN0bURidjI3ZGJEUT09
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/partnersegi-konstrukciok/megjelent-water4all?objectParentFolderId=19799
http://water4all-partnership.eu/
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VI. Clean Energy Transition Partnership partnerkereső platform 

The first Joint Call for proposals of the CETPartnership opened on the 14th of September 2022. On this matchmaking 

platform you can find and get in touch with potential project partners for the CETPartnership Joint Call 2022. You can 

share your cooperation interests or offer your services on the b2match marketplace with other members of the 

community. This allows you to start building consortia and to co-create project ideas with need owners and potential 

partners.  

To make the most of this platform:  

• Present your cooperation profile (see also "registration") 

• Search & find cooperation partners in the organisation profile database  

• Browse the marketplace to find out about the offers of different participants 

• Connect via messaging and virtual 1:1 video calls 

The matchmaking platform is available here. 

 

VII. A közúti közlekedésben megvalósuló innovációk támogatása: Horizont Európa és szinergiái 

uniós programokkal  

Organiser: European Commission in cooperation with 2ZERO and CCAM 

Date: 4 October 2022, from 9:00 to 13:00 

The aim is to discuss ways to support innovations in road transport through EU programmes, that will help to bring new 

technologies and systems to the market and increase the competitiveness of European industry in the road transport 

sector. 

https://www.2zeroemission.eu/event/online-workshop-supporting-innovations-in-road-transport-horizon-europe-and-

its-synergies-with-other-eu-programmes/ 

 

VIII. Networking a Horizont Európa energiaellátással/felhasználással kapcsolatos pályázati 

felhívásokról 

Organisers: European Sustainable Energy Week 2022 (#EUSEW2022) GREENET, network of HE cluster 5 National 

Contact Points, the H2020 project W4RES, and EEN  

Date: 29 September 2022  

The virtual event will allow participants to connect and promote their skills and competencies at the European level 

through two different modes: 

Pitching - participants willing to showcase their expertise against specific calls for proposal of HE Cluster 5 will be able 

to present a short pitch to the virtual audience according to the guidelines available here: https://apre.it/wp-

content/uploads/2022/08/EUSEW2022_BE_guidelines.pdf. Only 10 pitches will be presented.  

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

for proposals. 

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

 

mailto:int@elkh.org
https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/components/23089
https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/login
https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/components/23087
https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/components/23089
https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/page-81
https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/home
https://www.2zeroemission.eu/event/online-workshop-supporting-innovations-in-road-transport-horizon-europe-and-its-synergies-with-other-eu-programmes/
https://www.2zeroemission.eu/event/online-workshop-supporting-innovations-in-road-transport-horizon-europe-and-its-synergies-with-other-eu-programmes/
https://apre.it/wp-content/uploads/2022/08/EUSEW2022_BE_guidelines.pdf
https://apre.it/wp-content/uploads/2022/08/EUSEW2022_BE_guidelines.pdf
https://energy-networking-event.b2match.io/home
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IX. Yellow Research webinárium az ERC Consolidator Grant pályázati felhívásokról 

This two-part webinar is focused on the new framework programme Horizon Europe and will supply you with the 

necessary knowledge to better understand what kind of projects ERC is selecting for funding and how to write a 

convincing proposal. 

The fee for this training including the course material is € 745 (VAT exempted). 

More information: www.yellowresearch.nl 

 

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://www.yellowresearch.nl/

