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I. Még van lehetőség regisztrálni az ELKH Titkárság által szervezett Horizont Európa értékelői 
fórumra! (EN: There is still time to register for the Horizon Europe Evaluator’s Forum organized 
by the ELKH Secretariat – 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. 
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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. 

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. Nemzetközi kapcsolat- és konzorciumépítés a Horizont Európa programban (EN: Building 
international relations and consortium in Horizon Europe – Forum in Hungarian)  

Az NKFI Hivatal az Express Innovation Agency szakértőivel együttműködésben 2022. november 15-én szakmai 
fórumot szervez, amelynek célja, hogy bemutassa azokat az eszközöket, módszereket, stratégiákat, amelyek 
segítségével az egyéni kutatók, vagy kutatási szervezetek hatékonyan építhetik nemzetközi kapcsolataikat és 
kerülhetnek be a legsikeresebb Horizont Európa konzorciumokba. 

A rendezvényen külön panelbeszélgetés keretében a szakértők megvitatják, hogy mindezt hogyan segíthetik az 
intézmények kutatásmenedzserei. Az eseményen számítunk a résztvevők aktív közreműködésére mind a nemzetközi 
kapcsolatépítés akadályainak azonosításában, mind a jó gyakorlatok megosztásában és a sikerek bemutatásában. 

Időpont: 2022. november 15., 14:00 – 17:00 óra között 

Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre, részben személyes jelenléttel az NKFI Hivatal épületében (Kéthly 
Anna tér 1., 4. emelet 451. terem), részben online formában. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelynek 
határideje: 2022. november 14. 

Kérjük, hogy a regisztrációnál jelezzék, hogy személyes vagy online formában tervezik-e a részvételt. Ha a terem 
betelik, lezárjuk a személyes részvételi lehetőséget. 

Regisztráció:https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/nemzetkozi-kapcsolat-
konzorciumepites?folderID=13465&objectParentFolderId=19798  
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III. Online információs nap a Horizont Európa program aktuális egészségügyi felhívásairól (EN: 
Online information day on current Horizon Europe health calls – in Hungarian) 

Az NKFI Hivatal 2022. november 24-én online információs napot szervez a Horizont Európa program aktuális 
egészségügyi felhívásairól. 

Az információs napon részletesen bemutatjuk az a 2023/2024-es munkaprogram, valamint az Onkológiai Misszió 
aktuális és tervezett felhívásait, valamint egyéb egészségügyi kutatási témákhoz kapcsolódó pályázati lehetőségeket, 
többek között az Innovative Health Initiative (IHI) PPP kezdeményezés hamarosan megnyíló pályázati felhívásait és a 
2023-as partnerségi és ERA-NET felhívásokat. 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezés határideje: 2022. november 23. 

Az eseményt YouTube felületen közvetítjük. A felmerülő kérdések megválaszolásához pedig a Slido alkalmazást 
használjuk. A regisztrált résztvevők levélben kapják meg 2022. november 23-án azt a közvetlen linket, amelyen 
keresztül figyelemmel kísérhetik a YouTube-közvetítést és elérhetik a Slido alkalmazást. 

Regisztráció: 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-europa-palyazati-lehetosegek-egeszsegugy  

https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-europa-palyazati-lehetosegek-
egeszsegugy?folderID=13465&objectParentFolderId=19798  
 

IV. Online információs és partnerkereső napok az Innovative Health Initiative (IHI) partnerség 
újabb felhívásairól (EN: Online information and matchmaking days on the Innovative Health 
Initiative (IHI) partnership’s new calls)  

Ahogyan arról korábban tájékoztattunk, megjelentek a Horizont Európa program egészségügyi klaszter Innovative 
Health Initiative (IHI) partnerség újabb felhívásainak tématervezetei. (október 13-ai hírlevelünkben található) 
A tervezetekre épülő újabb felhívások az egylépcsős felhívások esetében várhatóan 2022 decemberében, a 
kétlépcsős felhívások esetében 2023 januárjában jelennek meg. 
 
Ezekhez időzítve az IHI program irodája online webináriumokat és partnerkereső eseményt is rendez 2022. 
december 12-15. között, illetve 2023. január 15-16-án.  
 
Az online eseményeken a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Amennyiben a témák felkeltették 
érdeklődésüket, javasoljuk a regisztrációt, ugyanis az így elérhetővé váló felület résztvevői és marketplace oldalai már 
most működnek lehetővé téve a partnerkeresést.  
 
Regisztráció és további információk: https://www.ihi.europa.eu/news-events/events  
 
EN: Innovative Health Initiative (IHI) program’s office is organizing two online information and matchmaking days 
between 12-15 December 2022 and 15-16 January 2023.  

The event is free, but registration is required.  

More information here: Events | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu) 
 

V. ”How to manage your lump sum grants” guide published 

The document is designed to help applicants and beneficiaries submit their lump sum proposals and manage their lump 
sum grants in EU funding programmes.  

Guide: how-to-manage-your-lump-sum-grants_en.pdf (europa.eu) 
 

mailto:int@elkh.org
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/how-to-manage-your-lump-sum-grants_en.pdf
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VI. Grant Agreement Preparations during the delayed UK Association to Horizon Europe 

The following recording and presentation provides a step by step overview of what needs to be done to change UK 
beneficiaries to Associated Partners (AP). It applies to successful projects during this extended delay to the UK’s 
association to Horizon Europe. 

During the delay – UK organisations should be included in applications as beneficiaries (requesting EU funding), not 
as Associated Partners. The change to APs should only occur at the GAP phase, when requested by the EC.   

• Recording 
• UKRO Presentation 
• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6991330209572487168/ 

 

VII. Friends of EU Research and Innovation 

Any organisation or individual can become a Friend of EU Research and Innovation. 

Friends represent a resource for the EU research and innovation community. They are organisations or individuals with 
a significant outreach capacity who are trusted members of their networks. Their core activities are linked to EU 
research and innovation. They promote the core values of the European Union: human rights: freedom, democracy, 
equality and rule of law. Finally, they support the priorities of the European Union. 

Candidates apply through an online process, which asks them to confirm their commitment to the initiative and collects 
basic information that will be made public on the dedicated EU research and innovation community platform, open to 
all Friends of EU Research and Innovation. 

More information: Friends of EU Research and Innovation (europa.eu) 
 

VIII. EU CAP Network Brokerage event: Get involved in Horizon Europe advisory networks 

This event will be dedicated to matchmaking and networking amongst advisors, farmers, researchers, and other 
relevant stakeholders to support the preparation of proposals for the upcoming Horizon Europe Calls on advisory 
networks. Additionally, the event will create opportunities for exchanging knowledge and innovative ideas and practices, 
that may inspire potential applicants to take part in the next Horizon Europe call.   

The EU CAP Network Brokerage event will take place in Sofia (Bulgaria), on Tuesday 17 and Wednesday 18 
January 2023. 

More information: EU CAP Network Brokerage event ‘Get involved in Horizon Europe advisory networks’ (europa.eu) 
 

IX. Hybrid Workshop: Integrating Gender Analysis Into Research – November 16-17 

The workshop aims to explore and discuss approaches for integrating gender and sex-based analysis into research 
content. 

More information: GENDER-NET Plus Workshop – Integrating Gender Analysis into Research – Paris – November 16 
& 17 – GENDER-NET Plus (gender-net-plus.eu) 
 

X. Innovation Fund Info Days: Third call for large-scale projects 

On 29 and 30 November 2022, the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) and 
the European Commission's DG Climate Action are organising Info Days to present the Innovation Fund's third call for 
large-scale projects.  

mailto:int@elkh.org
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fukri.zoom.us%2Frec%2Fshare%2FjlUmjJPvjcnUTf5R-EJ0_xV3KDutCeqVCw18mFDzAVtkqk7gn5rsQg567aOrakYh.WucMwEC5wkYsfGYd%3FstartTime%3D1663849914000%2520Passcode%3A%2520GAP2022%2521&data=05%7C01%7CChristina.Miller%40ukro.ac.uk%7Cf4a3c9355b6a433eb95a08dab66d6ca3%7C8bb7e08edaa44a8e927efca38db04b7e%7C0%7C0%7C638022878330412697%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a8A7fNzsWyu8n0nk7tYOJKHoUO9p0YgL%2BEtTkG6BJtM%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ukro.ac.uk%2Fauthoring%2Fpublic%2FDocuments%2F220922_gap_update.pdf&data=05%7C01%7CChristina.Miller%40ukro.ac.uk%7Cf4a3c9355b6a433eb95a08dab66d6ca3%7C8bb7e08edaa44a8e927efca38db04b7e%7C0%7C0%7C638022878330412697%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lCIuE05M4sxX5zwMSvfpdJDosHunBLPOa4Bj3%2Fw%2FycI%3D&reserved=0
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https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/stay-connected/friends-eu-research-and-innovation_en#call-for-friends
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-brokerage-event-get-involved-horizon-europe-advisory-networks-2023-01-17_en
https://gender-net-plus.eu/gender-net-plus-workshop-integrating-gender-analysis-into-research-paris-november-16-17/
https://gender-net-plus.eu/gender-net-plus-workshop-integrating-gender-analysis-into-research-paris-november-16-17/
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The Info Days are divided into two parts: 

• Part 1 - Tuesday 29 November (p.m.): lessons learned from the previous call for large-scale projects 
This session will cover an aggregated analysis of the results of the previous call for large-scale projects, 

highlighting best practices and tips for a successful application. 

• Part 2 - Wednesday 30 November (all day): key features of the new call 
The morning session will introduce the key features of the new call, the award criteria, and an overview of the four 
topics. In the afternoon, the CINEA Financial Engineering team will present the methodology for calculating relevant 
costs, and DG CLIMA and JRC will present the GHG emission avoidance methodology. 

More information and the registration link: https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/innovation-fund-info-days-
third-call-large-scale-projects-2022-11-29_en 
 

XI. CETPartnership: Consortium coordinator is looking for Hungarian Universities and R&D 
Institutions interested in delivering market studies. 

A Romanian Research Institute aims to design, build and test a fireplace-type residential heating equipment, based on 
the TLUD (Top Lit UpDraft) principle. The consortium searches Hungarian Universities and R&D Institutions interested 
in delivering a market study that will help the manufacturing company to put the above-mentioned heating equipment 
on the Hungarian market. Chosen Call is CETP Clean Energy Transition Partnership TRI3.  

Link to the call: NEXT EEN Widgets (europa.eu) 

(POD reference: RDRRO20221107005) 

Deadline: 2022.11.23 

https://cetpartnership.eu/ 

https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2022 

EoI_form_POD.docx

 

XII. Hungarian Basic Research Symposium & Presentation of the Eötvös Loránd Research 
Network (ELKH) 

You can watch online the conference organized by the he Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade, the ELKH 
Research Network, and the Embassy of Hungary in Berlin on the following link. 

HUNGARIAN BASIC RESEARCH SYMPOSIUM & PRESENTATION OF THE EÖTVÖS LORÁND RESEARCH 
NETWORK (ELKH) (streamingberlin.de) 

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://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/innovation-fund-info-days-third-call-large-scale-projects-2022-11-29_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/innovation-fund-info-days-third-call-large-scale-projects-2022-11-29_en
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/87d7d72b-3067-4b47-ad9b-018451d2c0f2
https://cetpartnership.eu/
https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2022
https://www.streamingberlin.de/embassy-of-hungary-conference
https://www.streamingberlin.de/embassy-of-hungary-conference
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