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I. Az ELKH Titkárság a hálózat tagjai számára 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 az ELKH hálózatából, 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 tartjuk, 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 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. 
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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. Amerikai Fulbright ösztöndíjas fogadása – igényfelmérés (EN: American Fullbright Scholars in 

Hungary – needs assessment) 

A Fulbright Bizottság a korábbi évek gyakorlatát követve idén is fel szeretné mérni, hogy milyen amerikai 

szakemberekre van szükségük a magyar intézményeknek a 2024-2025-ös tanévben. 

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram évente 20-25 amerikai oktató, kutató és posztgraduális 

egyetemi hallgató számára kínál ösztöndíj lehetőséget magyar felsőoktatási- és kutatóintézetekben a tudományok és 

művészetek valamennyi területén. 

 

Amennyiben intézményük/tanszékük szívesen fogadna Fulbright ösztöndíjas szakembert, kérjük töltsék ki online a 

'Fulbright University Request Form 2024-2025' kérdőívet 2022. november 18-ig. 

 

A kitöltést segítő tájékoztató levél és a kérdőív elérhető a honlapunkról: 

https://www.fulbright.hu/hosting-us-grantees 

EN: Following the practice of previous years, the Fulbright Commission would like to assess what kind of American 

professionals Hungarian institutions need for the 2024-2025 academic year. 

The Fulbright Hungarian-American Educational Exchange Program offers 20-25 fellowship opportunities annually to 20 

American teachers, researchers and graduate students in all fields of science in Hungarian higher education and 

research institutions. 

If your institution/department would like to host a Fulbright scholar, please complete the online 'Fulbright University 

Request Form 2024-2025' by 18 November 2022. 

You can access the request form here: https://www.fulbright.hu/hosting-us-grantees 

 

III. Falling Walls Science Summit 2022 

Some of the most important researchers and thinkers of our time gather at the Falling Walls Science Summit to discuss 

breakthroughs with global leaders in science, politics, business, and the media.  

mailto:int@elkh.org
https://survey.elkh.org/index.php?r=survey/index&sid=154965&lang=hu
https://fulbright.us9.list-manage.com/track/click?u=5e5284e1a2384f07b79f8ee07&id=b320684dea&e=a74ad9b893
https://fulbright.us9.list-manage.com/track/click?u=5e5284e1a2384f07b79f8ee07&id=b320684dea&e=a74ad9b893
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This year’s three-day programme includes inspiring keynotes, discussions and exciting pitches and a lot more on topics 

related to science, its communities and the opportunities connected to science and society. For those who will not be 

able to attend in person, there will be possibilities to participate digitally via livestream. Register for free to create your 

individual schedule and to have access to the live streamed events. 

More information: https://falling-walls.com/science-summit/  

 

IV. Webinar on Horizon Results Booster - 17 November 2022 

Title: Info session on Horizon Results Booster – steering research towards a strong societal impact 

Date: 17 November 2022, from 10:00am to 12:30am (CET, Brussels time) 

Event website: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221117.htm (no need 

to register  

Supported by the European Commission, Horizon Results Booster services are delivered to FP7, H2020, and HE 

projects at no cost. The free-of-charge services are provided by experts and cover several paths in Dissemination and 

Exploitation activities, notably Portfolio Dissemination and Exploitation, Business Plan Development, and Go to Market 

service. The info session will cover information about the services and include testimonials from those who have already 

benefited from Horizon Results Booster. 

This webinar is designed for grant coordinators, project participants and other stakeholders. 

 

V. A magyar költségvetés részleteinek változása a DUT és CET Partnerségben  (EN: Changes in 

the Hungarian budget in the DUT and CET Partnership) 

Az NKFIH max. 300.000 EUR finanszírozást tud biztosítani projektenként a magyar pályázók részére (300.000 

EUR/projekt), amelyből max. 150.000 EUR támogatásban részesülhetnek az egyes partnerek (150.000 EUR/partner). 

Városok/önkormányzatok pedig hazai kutató-tudásközvetítő intézménnyel közösen nyújthatnak be pályázatot. Ezeket 

a változásokat a CETP és DUT nemzetközi kiírásának melléklete is tartalmazza. 

Hamarosan közzétételre kerül a végleges hazai szabályozás a DUT Partnerség felhívásaira vonatkozóan. 

EN: The NKFIH can provide funding of up to EUR 300,000 per project for Hungarian applicants (EUR 300,000 per 

project), of which up to EUR 150,000 per partner (EUR 150,000 per partner). Cities/municipalities can apply jointly with 

a national research and knowledge transfer institution. These changes are also set out in the annex to the international 

calls for proposals for CETP and DUT. 

 

VI. Partnerships for Horizon Europe: Smart City projects 

Are you interested in Horizon Europe calls related to smart cities and related topics such as mobility, safety, security, 

energy, smart communities? Are you building a consortium to present a proposal? Are you searching for partners?  

Register and create your profile with a PROJECT IDEAS AND/OR COMPETENCES to have the opportunity to present 

them in a pitch session during the "PARTNERSHIPS 4 HORIZON EUROPE: ideas & competences for Smart Cities" 

virtual event. More info 

 

VII. PANTERA Platform 

PAN European Technology Energy Research Approach (PANTERA) is a EU H2020 project aimed at setting up a 

European forum composed of Research & Innovation stakeholders active in the fields of smart grids, storage and 

local energy systems, including policy makers, standardisation bodies and experts in both research and academia, re

presenting the EU energy system. 

mailto:int@elkh.org
https://falling-walls.com/science-summit/
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221117.htm
https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2022
https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2022
https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
https://partnerships-for-horizon-europe-ideas.b2match.io/
https://pantera-platform.eu/
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Your benefits in joining PANTERA: 

·         Networking with the consortium and stakeholders from all points of Europe. 

·         Identifying new business and research opportunities and new project partners. 

·         Participation in project events, workshops, webinars, etc. 

·         Sharing your projects outcomes on a Pan European level 

·         Access to a Pan European level database 

 

PANTERA Regional Desks 

Currently working on setting up and coordinating Regional Desks so that their operation is fully aligned with the nation

al/regional research and innovation strategy for smart specialisation (RIS3) in content and approach. RIS3 is 

a critically important activity that will support the PANTERA process through collaborative work within the regions, as 

will be analysed within the following booklet, which you can download or directly flip through to learn how you can be 

part of the envisioned EU Research & Innovation community. 

To correctly identify the needs of the Research & Innovation smart grids, storage and local energy systems community 

a survey has been created to better understand stakeholder needs and expectations as well as collecting feedback on 

available support mechanisms. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegviFMdd8K-km5t4lO8GN-

mhP0qsfMf2VBwpMVLdpFX-YWLA/viewform  

 

VIII. International Science Council news and opportunities 

• Postdoctoral fellowships for early career researchers at IIASA. Deadline: 30 November 2022. Learn 

more 
• Apply to become a member of the International Astronomical Union. Deadline: 15 December 2022. Learn 

more 

• Call for nominations for the 2023 Gruber International Prize Program, which awards $500,000 unrestricted 

monetary award for achievements in Cosmology, Genetics, or Neuroscience. Deadline: 15 December 

2023. Learn more 

• Call for submissions: propose a theoretical or empirical paper for the forthcoming special issue “Science as 

a site of inequality: insights from environmental research fields and implications for sustainability 

transformations”. Deadline: 15 January 2023. Learn more 

 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegviFMdd8K-km5t4lO8GN-mhP0qsfMf2VBwpMVLdpFX-YWLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegviFMdd8K-km5t4lO8GN-mhP0qsfMf2VBwpMVLdpFX-YWLA/viewform
https://iiasa.ac.at/news/sep-2022/expand-your-horizons-with-postdoctoral-fellowship-at-iiasa
https://iiasa.ac.at/news/sep-2022/expand-your-horizons-with-postdoctoral-fellowship-at-iiasa
https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann22036/
https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann22036/
https://gruber.yale.edu/call-nominations
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy/about/forthcoming-special-issues

