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I. Az ELKH Titkárság újabb értékelői fórumot rendez (EN: The ELKH Secretariat is organizing 

another Evaluator’s Forum – in Hungarian) 

A Horizont Európa II. pillér pályázatainak értékelési folyamata – meghívó 

Időpont: 2022.11.11. 10:00-11:30 

Az ELKH Titkárság Nemzetközi Kabinetje, 2022.11.11-én 10 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. Ugyanakkor várunk minden olyan kollégát is, akinek már van értékelői 

tapasztalata, és szívesen osztaná meg azokat. 

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.  

mailto:int@elkh.org
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A fórummal 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. 

Jelen fórum már a második a sorban. Az első alkalommal a Horizont Európa program I. pillérébe tartozó ERC 

pályázatok bírálati folyamatait ismertették a szakértőink, míg most meghirdetett eseményen a II. pillérre jellemző 

értékelési szempontokat taglaljuk a kutatók szemszögéből. 

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: 

REGISZTRÁCIÓ 

Értékelő szakértők: 
 
Dr. Elisabeth Ilie-Zudor – Igazgatói tanácsadó, SZTAKI 
Dr. Dinnyés András – alapító igazgató, Biotalentum Kft. 
 
moderátor: Kazai Zsolt - európai uniós pályázati szakértő, ELKH Nemzetközi Kabinet 

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. International research collaboration opportunities fostering EU Clean Energy transition in 

Hungary – SUPEERA/PANTERA joint workshop 

Venue: Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary 

Date: 26 October 2022 

This workshop will offer a detailed overview of the European policies, strategies, EU funding programmes and 

collaboration opportunities at the disposal to the research community of Hungary with the aim to bringing them closer 

to the R&I activities of Europe and get active with the SET Plan process. Meanwhile, the invited experts and 

stakeholders will share their experience in the project implementation. 

More information: EERA Events (eera-set.eu) 

 

III. Driving Urban Transitions Call 2022: Info day 2 – 18 October 2022, online 

Time: 18 October 2022, 10 am-2 pm CET 

The DUT Call 2022 Info Day 2 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. There will be the opportunity for selected participants to pitch their 

project idea or expertise to find the missing partners or a consortium.  

You can indicate your interest in the registration form. You should register at the B2match platform and include the Info 

Day 2 event in your Agenda at the platform. 

If you are interested in pitching your project idea, please answer the “Organizers questions” when registering until 

October 14.  

More info and registration 

mailto:int@elkh.org
https://survey.elkh.org/index.php?r=survey/index&sid=154965&lang=hu
https://www.eera-set.eu/events/3482:international-research-collaboration-opportunities-fostering-eu-clean-energy-transition-in-hungary-supeera-pantera-joint-workshop-1.html
https://dut-calls.b2match.io/home
https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-joint-call-2022-info-day-2-online-information/
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IV. Clean Energy Transition Partnership Joint Call 2022 Info Day 2 – 25 October 2022, online 

Time: 25 October 2022, 10 am-2 pm CET (estimated end time) 

The CETpartnership Joint Call 2022 Info Day 2 is an opportunity to learn more about the call, the application process 

and the next steps. There will be the opportunity for selected participants to pitch their project idea or expertise to find 

the missing partners or a consortium. 

You can indicate your interest in the registration form:  Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) - Joint 

Call 2022 Info Day 2 (b2match.io)  You should register at the B2match platform and include the Info Day 2 event in 

your Agenda at the platform. 

If you are interested in pitching your project idea, please answer the “Organizers questions” when registering until 

October 20.  

 

V. Save the date: Horizon Europe Cluster 5 WP 2023-2024 Info Day & Matchmaking Event - hybrid 

This is to inform you that the Cluster 5 Info Days are confirmed and will take place on 15 and 16 December, in hybrid 

mode, in Borschette conference centre (Brussels).  

The event page is online and the registration is not yet open (it will appear on the event page soon). Kindly note that 

the registration is necessary only for those attending physically in Brussels. Remote participants do not need to register, 

as a unique web link to follow the live stream will be made available to all.  

This year’s edition is limited in physical capacity, with a maximum attendance of 360 persons on site, divided in four 

parallel sessions.  

In addition, the networking session (organized by GREENET NCP project), taking place on Thursday afternoon, can 

only be attended physically. This is why participants only interested in following the Info Days are encouraged to stay 

remote, to allow networking participants to be present the full day, and to limit confusion in morning and afternoon 

registrations on the same site.  

The registration will be made on a first come-first-served + one-participant-per-organisation.  

 

VI. Megjelentek a Horizon Europe egészségügyi klaszter Innovative Health Initiative (IHI) 

partnerség újabb felhívásainak tématervezetei (EN: The draft topics for the new IHI partnership 

calls are available) 

A tervezetekre épülő újabb felhívások várhatóan 2022 végén, 2023 elején jelennek meg, de a tervezetek alapján a 

témákban érintettek megkezdhetik az előkészületeket, de a felhívások közzétételekor szükség lesz a végleges 

szövegek alapján a pályázati elképzeléseik átvizsgálására.  A végleges szövegek megjelenésekor az IHI program 

irodája webináriumokat és partnerkereső eseményt is rendez majd, továbbá az NKFIH is tervez információs napot 

szervezni.   

Az újabb körben, a kialakított gyakorlat szerint ismét egylépcsős és kétlépcsős felhívások szerepelnek. Az egylépcsős 

pályázatoknál a pályázó konzorciumoknak biztosítaniuk kell, hogy a projekt teljes költségvetésében legalább 45% in-

kind költséget a projektben és egyben az IHI-ben résztvevő vagy azt támogató ipari szereplők hozzájárulásai adják. 

Ezt a pályázathoz a koordinátor által benyújtott melléklet deklarációban kell megerősítenie és a pályázat elbírálásakor 

ellenőrzik.  A kétlépcsős pályázatoknál az első pályázati körben benyújtott rövid pályázataik alapján sikeresen 

szereplő jelölt konzorciumokhoz a 2. határidőre benyújtandó teljes pályázathoz a témát javasló IHI ipari szereplőkből 

álló ipari konzorciumot rendelnek. A teljes pályázatot velük együtt kell benyújtani.  

 

 

mailto:int@elkh.org
https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/
https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/
https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/
https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
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IHI felhívás 3 (egylépcsős felhívások) – single stage call 

• Topic 1: Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health 
need 

• Topic 2: Patient generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate 
innovation 

• Topic 3: Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and increase hospital 
efficiencies 

• Topic 4: Strengthening the European ecosystem for Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) and 
other innovative therapeutic modalities for rare diseases 

• Topic 5: Digital health technologies for the prevention and personalised management of mental disorders and 
their long-term health consequences 

IHI felhívás 4 (kétlépcsős felhívások) – two stage call 

• Topic 1: Expanding translational knowledge in minipigs: a path to reduce and replace non-human primates in 
non-clinical drug safety assessment 

• Topic 2: Patient-centric blood sample collection to enable decentralised clinical trials and improve access to 
healthcare 

További információkat az IHI honlapján találhatnak a tématervezetek részletes kifejtésével: 

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities  

 

VII. MSCA4Ukraine Fellowship Scheme – ösztöndíjprogram ukrajnai kutatók fogadására  

Az Orosz Föderáció ukrajnai inváziójára adott uniós válasz részeként az MSCA4Ukraine elnevezésű 

új ösztöndíjprogram az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült kutatóknak nyújt támogatást. Ez a 

támogatás lehetővé teszi számukra, hogy munkájukat az EU-tagállamokban, illetve a Horizont Európa társult 

országaiban működő, kutatással foglalkozó szervezeteknél folytassák. 

A pályázatokat az október 24-én megnyíló online portálon keresztül lehet benyújtani, a rendelkezésre álló forrás 

kimerüléséig. A pályázatot az ukrajnai kutató(k) nevében a fogadóintézmény nyújtja be. Az ösztöndíj, amelynek 

összege az MSCA Postdoctoral Fellowships, illetve az MSCA Doctoral Networks programokban meghatározottak 

szerint kerül megállapításra, 6-24 hónapra nyerhető el. 

További információk: https://sareurope.eu/msca4ukraine/ 

EN: As part of the EU’s response to the Russian Federation’s invasion of Ukraine, a new dedicated fellowship scheme 

―MSCA4Ukraine―will provide support to displaced researchers from Ukraine. This support will enable displaced 

researchers to continue their work at academic and non-academic organisations in EU Member States and Horizon 

Europe Associated Countries, while maintaining their connections to research and innovation communities in Ukraine. 

Applications can be submitted via the online portal, which will open on 24 October, until the funds available 

are exhausted. Applications are submitted by the host institution on behalf of the Ukrainian researcher(s).  

 

More information: https://sareurope.eu/msca4ukraine/ 

 

VIII. Eureka Program: hazai partnerek számára is nyitott német pályázat közös projektek 

létrehozására (EN: Eureka Programme: German call for joint projects open to Hungarian partners) 

Németország vezető kormányzati innovációs ügynöksége, a DLR pályázatot indít Eureka-projektek generálására 

nemzetközi együttműködés keretében. A zöldtechnológiai innovációk, digitális technológiák a gazdaság ökológiai 

átalakulásának szolgálatában – felhívás célja innovatív kis- és középvállalkozások piacközeli projektjeinek támogatása, 

melyben a német partnerek más Eureka-tagállami szereplőkkel (köztük magyar kutatókkal, innovációs 

szakemberekkel) közösen nyújthatnak be pályázatot. 

mailto:int@elkh.org
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ScreeningPlatformBiomarkers.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ScreeningPlatformBiomarkers.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientGeneratedEvidence.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientGeneratedEvidence.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_HospitalInterventionsOutcomes.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_HospitalInterventionsOutcomes.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ATMPs_RareDiseases.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ATMPs_RareDiseases.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_DigitalTechMentalHealth.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_DigitalTechMentalHealth.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_TranslationalKnowledgeMinipigs.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_TranslationalKnowledgeMinipigs.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientcentricBloodCollection.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientcentricBloodCollection.pdf
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
https://sareurope.eu/msca4ukraine/
https://sareurope.eu/msca4ukraine/
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A nemzetközi pályázati tervek német oldali beadási határideje 2022. október 21., az előzetes szelekció utáni 

meghívásos pályázati beadás német oldali határideje 2023. január 13. 

Az érdeklődők további részleteket a Digital Technologies - Green Tech (digitale-technologien.de) oldalon találnak, 

további információkkal pedig Dr. Ruth Schietke-Krämer (Ruth.Schietke@dlr.de) áll a pályázók rendelkezésére. 

Az Eureka Program további részleteiről és hazai partnerek bekapcsolódási lehetőségéről a magyarországi Eureka 

Iroda nyújt információkat: Mészáros Gergely Nemzeti Projekt Koordinátor (NPC), gergely.meszaros@nkfih.gov.hu, +36 

1 896 3741  

EN: The aim of the call for proposals is to develop, test and apply platforms, tools, methods, business models, use 

models or standards for the economic development and integration of digital technologies for sustainability. The projects 

in the call for proposals should provide decisive impetus for the ecological transformation of the economy, especially 

with regard to climate action and environmental protection. 

 

Outlines are to be submitted via PT-Outline. The deadline for submissions is 21 October 2022, 12:00 noon German 

time. Further information on how to apply can be found in the call for proposals and the funding programme. 

Special note: This call for proposals is only for German based organisations. All the official documents especially idea 

and full application have to be provided in German. Foreign organisations can however participate in a consortium 

without funding of the German government. 

More information: Digital Technologies - Green Tech (digitale-technologien.de) 

 

IX. Az EU hat európai helyszínen kezdi meg a kvantumtechnológia alkalmazás  (EN: EU launches 

quantum technology applications in six European countries) 

Az európai nagy teljesítményű számítástechnikával foglalkozó közös vállalkozás (EuroHPC közös vállalkozás) részéről 

bejelentették az első európai kvantumszámítógépeknek otthont adó hat helyszínt, amelyek Csehországban, 

Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban kerültek 

kiválasztásra. Az egyes helyszíneken a meglévő szuperszámítógépekbe integrálandó kvantumszámítógépek egész 

Európát összekötő hálózatot alkotnak majd. A tervezett beruházás összértéke meghaladja a 100 millió eurót, amelynek 

felét az EU, másik felét pedig az EuroHPC közös vállalkozásban részt vevő 17 ország biztosítja. A tudományos kutatók 

és iparági szereplők – legyenek bárhol is Európában – hozzáférhetnek a legkorszerűbb európai technológián alapuló 

hat kvantumszámítógéphez.  

Az új kvantumszámítógépek várhatóan 2023 második felére lesznek elérhetők a fent említett hat helyszínen. A 

szóban forgó számítógépek használata az Európa számára ipari, tudományos és társadalmi jelentőséggel bíró 

területek széles köre tekintetében nyújt majd segítséget. 

A témáról bővebben itt olvashatnak.  

 

X. „Focus on Open Science” Conference in English  

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ és a Scientific Knowledge Services szervezésében 

2022. november 8-án, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódóan ötödik alkalommal kerül 

megrendezésre a Focus on Open Science konferencia. 

 

A rendezvény célja, hogy bemutassa, az európai intézmények miként kezelik a nyílt tudomány térnyerésével 

kapcsolatos kihívásokat. A konferencia meghívott előadói kitűnő szakemberek, nevükben is szeretettel hívunk minden 

érdeklődőt, hogy aktív részese legyen a rendezvénynek! 

 

A konferencia előadásai angol nyelvűek. A részvétel ingyenes, ám a korlátozott férőhelyek miatt regisztrációhoz 

kötött. https://www.focusopenscience.org/book/22budapest/   

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Felolvasóterem - 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9  

mailto:int@elkh.org
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/EN/Standardartikel/edt_foerderaufruf_green_tech.html
mailto:Ruth.Schietke@dlr.de
mailto:gergely.meszaros@nkfih.gov.hu
https://ptoutline.eu/app/green-tech
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/EN/Standardartikel/edt_foerderaufruf_green_tech.html
https://hirlevel.egov.hu/2022/10/09/az-eu-hat-europai-helyszinen-kezdi-meg-a-kvantumtechnologia-alkalmazasat/
https://www.focusopenscience.org/book/22budapest/
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EN: The Hungarian Academy of Sciences Library and Information Centre and Scientific Knowledge Services are 

organizing the Focus on Open Science conference for the fifth time on 8 November 2022. 

This one-day conference will address the following critical topics: 

1. The transition to Open Access 

2. Citizen science and its (possible) impact for scholarly communication.  

The conference will be held in English. Participation is free, but registration is required due to limited places. 

https://www.focusopenscience.org/book/22budapest/   

Venue: Hungarian Academy of Sciences, Felolvasóterem, Széchenyi István tér 9, 1051 Budapest 

 

XI. Webinar IPBES Business and Biodiversity Assessment  

Participate in the Biodiversa+ Webinar on the IPBES methodological assessment on the impact and dependence of 

business on biodiversity and nature’s contributions to people. 

This assessment is aimed at categorizing how businesses depend on, and impact, biodiversity and nature’s 

contributions to people and at identifying criteria and indicators for measuring that dependence and impact, taking into 

consideration how such metrics can be integrated into other aspects of sustainability. 

To help experts understand and navigate the IPBES nomination process, Biodiversa+ organises on Wednesday 

12th of October from 10:00 to 11:00 am CEST an online Webinar on how to get involved, with a focus on the 

IPBES Business and Biodiversity assessment. For this webinar, Biodiversa+ is pleased to welcome Michel 

Trommetter, IPBES Scoping expert, who will introduce the Business and Biodiversity Assessment. 

More information: BiodivERsA: Webinar IPBES Business and Biodiversity Assessment 

 

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.focusopenscience.org/book/22budapest/
https://www.biodiversa.org/2093

