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I. KFI kitekintő webinárium sorozat - Novák Tamás new yorki TéT szakdiplomata előadása (EN: 

RDI webinar series – in Hungarian)  

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Innovációért Felelős Helyettes Államtitkárságának gondozásában KFI kitekintő 

címmel webinárium rendezvénysorozat kerül megrendezésre, amelynek célja a magyar és az egyes partnerországok 

KFI szervezetei közötti kapcsolatépítés és együttműködések elindításának támogatása. A tudományos és technológiai 

szakdiplomaták részvételével megvalósuló rendezvénysorozat ezt a nemzetközi kapcsolatépítést kívánja elősegíteni 

az egyes országok KFI rendszerének és jó gyakorlatainak bemutatásán keresztül. 

Az első webináriumon Novák Tamás, new yorki TéT szakdiplomata tart előadást a startupok és az unikornisok 

témakörében online formában 2022. december 14-én 13.45-kor. 

Az értekezlethez az alábbi linken lehet csatlakozni: 

https://nkfihivatal.my.webex.com/nkfihivatal.my-hu/j.php?MTID=mbf799ebd4ff062974cbb26225c71d307  

Csatlakozás értekezletszám alapján: 

Értekezletszám (belépési kód): 2368 950 9998 

Értekezletjelszó: j5CeJQVba56 (55235782 telefonokról és videorendszerekből) 

mailto:int@elkh.org
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II. Horizon Europe Work Programme 2023-2024 adopted and published 

The Horizon Europe Work Programme 2023-2024 has been adopted and is now available on the Funding and Tender 

Portal. You can find here a small summary of its main components. 

 

III. Horizont Európa 2. klaszter információs nap (EN: Horizon Europe Cluster 2 info day – in 

Hungarian)  

Az NKFI Hivatal online információs napot szervez 2022. december 19-én hétfőn 10.00 -12.00 óra között a Horizont 

Európa uniós kutatási és innovációs keretprogram új, 2023-2024. évi társadalom- és bölcsészettudományi kutatás 

pályázati lehetőségeinek bemutatására. 

 

Az esemény során bemutatásra kerül a klaszteren belüli három desztináció, valamint, azok az innovatív kutatási témák, 

amelyekre a következő két évben számíthatnak a pályázók a demokrácia és a kormányzás, az európai kulturális 

örökség/kulturális és kreatív ipar, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások területén.  

További információk: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-europa-program-2-klaszter  

 

IV. Az Európai Bizottság klaszter 1 infó napot és partnerközvetítő rendezvényt szervez (EN: 

Cluster 1 info day and brokerage event organised by the European Commission)  

Az Európai Bizottság 2023. január 19-én rendez tájékoztató napot a klaszter 1 felhívások kapcsán. 
Tájékoztató és regisztráció:  
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview   
  
2023. január 20-án online partnerközvetítő rendezvény lesz a Health NCP hálózat (HNN3.2 és NCP_Widera) és 
az Enterprise Europe Network szervezésében.                        
Regisztráció:  https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2023.b2match.io/ 
Regisztrációs határidő: 2023. január 16.  
A rendezvény lehetőséget teremt a projekt partnerek megtalálására, kétoldalú találkozók keretében lehetséges 
együttműködések megtárgyalására, kutatóintézetek, egyetemek, cégek képviselőinek megismerésére, innovatív 
technológiák bemutatására, tapasztalatcserére. 
  
Lehetőség nyílik továbbá projekt ötletek bemutatására is 5 percben a pitching szekcióban. Erre a jelentkezési 
határidő 2022. december 31. Bővebb információ a pitch lehetőségről: https://cluster-health-horizon-europe-
brokerage2023.b2match.io/page-4181 

 
EN: The European Commission will organise an information day on 19 January 2023 on the Cluster 1 calls. 

More information and registration:  

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview     

  

On 20 January 2023, there will be an online brokerage event organised by the Health NCP network (HNN3.2 and 

NCP_Widera) and the Enterprise Europe Network.                         

Registration: https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2023.b2match.io/  

Registration deadline: 16 January 2023.  

The event will provide an opportunity to find project partners, discuss possible cooperation in bilateral meetings, meet 

representatives of research institutions, universities, companies, present innovative technologies and exchange 

experiences. 

  

There will also be an opportunity to present project ideas in a 5-minute pitching session. The deadline for applications 

is 31 December 2022. 

 

mailto:int@elkh.org
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V. New tools in Horizon Europe  

Annotated template for RIA & IA 
This tool is an in-depth support tool for NCPs and applicants in navigating Horizon Europe RIA and IA templates. You 
will find recommendations from NCPs and comments from evaluators obtained from various Evaluation Summary 
Reports (ESRs), giving you a better understanding of how to write a successful proposal.   
Click here to download the annotated template. 
  
TRL assessment tool 
Technology Readiness Level (TRL) is a method for defining the maturity of a product and its relation to the market. This 
type of measurement system was established by NASA, and the European Commission adopted the method for its 
research and innovation framework programme in H2020.  
This tool uses concrete project examples to analyse different TRLs and provides NCPs and applicants with a deeper 
understanding of how to assess TRLs in upcoming proposals.  
Click here to download the TRL assessment tool. 
 

VI. Költségvetési eszköz az Innovative Health Iniative (IHI) egylépcsős pályázati felhívásaihoz 

(EN: IHI develops budget tool to help applicants in one-stage calls)  

Az IHI kifejlesztett egy költségvetési eszközt, amely lehetővé teszi az egylépcsős pályázati felhívások benyújtói 

számára a költségvetési táblázat helyes kitöltésének ellenőrzését, kiemelt tekintettel az ipari szereplők 45 %-os in-kind 

hozzájárulás vállalási küszöbre.   

 

A költségvetési eszköz: 

- automatikusan elvégzi a számításokat egyes költségkategóriák esetében, 

- nem engedi, hogy olyan cellákba értékeket írjanak be, amelyekbe nem kellene, hogy bekerüljön, 

- automatikusan kiszámítja a különböző küszöbértékeket a pályázathoz. 

 

Az eszköz csupán arra szolgál, hogy segítse a pályázót a pályázat elkészítésében, nem a pályázat része és nem kell 

elküldeni az IHI-nek. 

 

Az eszköz elérhető az IHI weboldalán: 

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/ToolForProposalBudget.xlsx  

 

EN: If you are applying for a single-stage call, this tool allows you to check that your budget table is completed correctly 

and that your proposal's budget meets the 45 % eligibility threshold. Note that this tool is merely designed to help you 

prepare your proposal. The resulting document should not be sent to IHI as part of your proposal.  

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/ToolForProposalBudget.xlsx 

 

VII. EIT announces EUR 890 million investment in European innovation   

The European Institute of Innovation & Technology (EIT) announced an EUR 890 million investment in activities tackling 

global challenges across Europe, delivered by eight of its Knowledge and Innovation Communities (KICs). 

The largest EIT funding round to date will boost European innovation in the areas of climate (EIT Climate-KIC), 

digitisation (EIT Digital), food (EIT Food), health (EIT Health), sustainable energy (EIT InnoEnergy), advanced and 

sustainable materials (EIT RawMaterials), manufacturing (EIT Manufacturing) and urban mobility (EIT Urban Mobility). 

In addition, the EIT is also awarding a EUR 6 million start-up grant to its newest Knowledge and Innovation Community, 

EIT Culture & Creativity, set to become fully operational by the end of 2023. 

More information: https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-announces-eur-890-million-investment-european-

innovation  

 

mailto:int@elkh.org
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https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/ToolForProposalBudget.xlsx
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VIII. 1st European Mission Forum EMiF: "Making Missions Work" 

The event will introduce the European Mission Network EMiN to a wider public and offer participants an opportunity to 
learn about other EU-Mission actors from outside their usual networks. 

EMiF’s agenda focusses on the EU Missions transformative policy approach: it provides a platform for information and 
interactive exchange to help all stakeholders at European, national and regional level to support the successful 
implementation of the EU Missions. 

Time: 25 January 2023, online  

More information: https://www.trami5missions.eu/1st-european-mission-forum-emif  

 

IX. Elindult a kiváló hazai kutatási infrastruktúrákat bemutató honlap (Excellent Research 

Infrastructures in Hungary website launched by the NKFIH)  

A böngészhető honlap oldal elsődleges célközönségét a nemzetközi kutatói közösségek jelentik, kiemelt célja pedig a 

nemzetközi kutatási együttműködések élénkítése, a hazai és külföldi kutatók, kutatóhelyek közötti interakciók 

elősegítése a Magyarországon elérhető, magas színvonalú kutatási infrastruktúrák és tudományos tevékenységük 

naprakész bemutatásán keresztül. 

ttps://researchinfrastructures.hu/  

EN: The primary target audience of the website is the international research community, and its main objective is to 

stimulate international research cooperation and to facilitate interactions between Hungarian and foreign researchers 

and research institutions through the up-to-date presentation of the high-quality research infrastructures and scientific 

activities in Hungary. 

 

 

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.trami5missions.eu/1st-european-mission-forum-emif
https://researchinfrastructures.hu/

