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I.  Az ELKH Titkárság az NKFIH-val együttműködésben Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

infó napot szervez (EN: Marie Skłodowska-Curie Actions MSCA info day in Hungarian)  

Az ELKH Titkárság az NKFI Hivatallal együttműködésben a Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) programmal 

kapcsolatos információs napot szervez elsősorban az ELKH kutatói számára. A rendezvényen a résztvevők naprakész 

információkat kaphatnak az MSCA pályázati rendszer egyéni kutatói mobilitást és karriert támogató konstrukcióinak 

megismeréséhez, és a sikeres projektek előkészítéséhez.  

A rendezvény időpontja: 2023 március 8, szerda, 9.30-15.30 

A rendezvény helyszíne: ELKH Természettudományi Kutatóközpont konferenciaterem (1117 Budapest, Magyar 

tudósok körútja 2.) 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött. Jelentkezni 2023. március 1-ig lehetséges! 

Regisztráció: itt 

mailto:int@elkh.org
https://survey.elkh.org/index.php?r=survey/index&sid=915238&lang=hu
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Részletes program:  

ELKH MSCA info 

nap_programterv.pdf
 

II. Marie Curie Alumni Association   

Are you a post/present MSCA Scholar? Find out what other opportunities the MSCA Alumni community can offer. 

| Marie Curie Alumni Association  

If you want to get more info,  write to hungary.chapter@mariecuriealumni.eu. 

 

III. EUREKA és EUROSTARS online pályázati tájékoztató (EN: EUREKA and EUROSTARS online 

info day in Hungarian)   

Kiknek szól? Nemzetközi pályázati részvételben érdekelt, kutatás-fejlesztés és innovációorientált kis- és 

középvállalkozások témafelelős vezetői. Most van a legmegfelelőbb idő a konzorciumépítésre! 

Dátum és idő: 2023. február 23. (csütörtök) 10.00 – 11.00 óra, online.  

A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött – 2023. február 21. nap végéig! 

További információk: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Meghívó EUREKA és EUROSTARS online 

pályázati tájékoztatóra (2023. február 23.) (gov.hu) 

 

 

IV.  Deepening competencies in the EU – Skills on the Agenda  

A one-hour online event that presents the Pact for Skills and the New European Innovation Agenda.  

Monday, 27 February 2023 Time: 14:00 CET/15:00 EST 

Programme:  

Pact_Skills_Agenda_20

23_02_27_draft (002).pdf
 

 

V.  Horizont Európa Teaming pályázatok hazai előszűrése (EN: Preselection of Horizon Europe 

Teaming applications at NRDI Office)  

Az NKFI Hivatal előszűrést szervez a Horizont Európa Teaming programjában pályázni szándékozó hazai 

szervezetek számára 2023. március 6-án, 14:00-17:00 között az NKFI Hivatal Kéthly Anna téri épületének, 4. 

emeleti 451. termében. Az előszűrés során a pályázók egy prezentáció keretében mutathatják be az NKFI Hivatal 

által felkért értékelő bizottság előtt tervezett pályázatuk főbb elemeit. 

Kérjük, hogy az előszűrésen bemutatni tervezett prezentációkat 2023. március 2-ig szíveskedjenek megküldeni Tóth 

Orsolya számára: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu.  

További részletek: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-europa-teaming-palyazat-eloszures  

EN: The NRDI Office is organising a preselection for Hungarian organisations wishing to apply for the Horizon Europe 

Teaming programme on 6 March 2023, 14:00-17:00, in Room 451, 4th floor, Kéthly Anna Square, NRDI Office. 

mailto:int@elkh.org
https://www.mariecuriealumni.eu/
mailto:hungary.chapter@mariecuriealumni.eu
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hazai-nemzetkozi-rendezvenyek/meghivo-eureka-eurostars
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hazai-nemzetkozi-rendezvenyek/meghivo-eureka-eurostars
mailto:orsolya.toth2@nkfih.gov.hu
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-europa-teaming-palyazat-eloszures
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During the preselection, applicants will have the opportunity to make a presentation on the main elements of their 

proposal to an evaluation panel invited by the NRDI Office. 

Please send the presentations to Orsolya Tóth at orsolya.toth2@nkfih.gov.hu by 2 March 2023.  

More information: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-europa-teaming-palyazat-eloszures 

 

 

VI.  Webinar: Exploitation and innovation routes in Horizon Europe projects 

During this one-hour free webinar Gabriella Lovász – the Managing Director of Europa Media, will present some of the 

new requirements in terms of innovation in Horizon Europe, as well as the exploitation of R&I results. She will share 

ideas on how to support the research team to better address innovation. Gabriella's presentation will answer the 

question of what research organisations can do to successfully exploit projects results directly or indirectly with the 

involvement of a third party. Practical examples will be demonstrated to help fully understand the topic. 

Time: 9 March, 11:00 – 12:00 CET (followed by 30 min Q&A) 

Register here: Exploitation & Innovation Routes in Horizon Europe Projects - EMDESK 

 

 

VII.  Pályázati felhívás az RM ROADMAP projekt hazai nagyköveteinek kiválasztására (EN: Call 

for applications for RM ROADMAP project ambassadors from Hungary) 

A RM ROADMAP, a Horizont Európa program keretében támogatott projekt átfogó célja az EU és a Widening program 

által lefedett országokban dolgozó, a kutatási projekteket támogató, kutatás- és innovációmenedzsment szakértői bázis 

szükségleteinek feltérképzése és a lehetséges beavatkozások beazonosítása az EU versenyképességének javítása 

és gazdasági teljesítményének fenntartása érdekében. 

A projekt megvalósítása során cél, hogy a projekt eredményeit a szakértői közösség bevonásával, egy alulról felfelé 

történő építkezés során hozzanak létre, a lehető legnagyobb mértékben támaszkodva és bevonva a 

kutatásmenedzsment szakértőket. Másrészt fontos szerepet kívánunk biztosítani azoknak, akik meg tudják szólítani, 

építeni és/vagy tovább erősítik a nemzeti szintű szakértői közösségeket. Ennek érdekében hozzávetőlegesen 80 

nagykövetet is toboroznak Európa-szerte, akik a nemzeti kutatás- és innovációmenedzsment közösségeket képviselik.  

A felhívás itt érhető el: https://www.rmroadmap.eu/faqs  

EN: The overall objective of RM ROADMAP, a project funded under Horizon Europe, is to map the needs of the 

research and innovation management expert base in the EU and the Widening Programme countries supporting 

research projects and to identify possible interventions to improve EU competitiveness and sustain economic 

performance. 

The project will be implemented with the aim of generating project outputs in a bottom-up building process involving 

the expert community, drawing as much as possible on and involving research management experts. On the other 

hand, an important role will be given to those who can address, build and/or further strengthen the expert communities 

at national level. To this end, approximately 80 ambassadors will be recruited across Europe to represent national 

research and innovation management communities. 

Read more: https://www.rmroadmap.eu/faqs 

 

VIII.  Horizont Európa partner keresési lehetőségek – India  

India kormánya a Horizont Európa keretében jelenleg 11 pályázaton társfinanszírozza a sikeres indiai entitásokat, 

amelyek közül most 6 felhívásban lehet pályázatot benyújtani. Annak érdekében, hogy a Bizottság ösztönözze India 

részvételét ezekben a felhívásokban, virtuális közvetítői eseményeket terveznek. Ezeknek az eseményeknek a célja 

az első kézből származó tájékoztatás a felhívások hatóköréről és céljairól, a társfinanszírozás módjáról a szakértőktől, 

valamint, hogy platformot biztosítson a potenciális európai és indiai partnerekkel való találkozáshoz, és 

megkezdhessék a konzorcium felépítését.  

mailto:int@elkh.org
mailto:orsolya.toth2@nkfih.gov.hu
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-europa-teaming-palyazat-eloszures
https://www.emdesk.com/academy/webinar-exploitation-and-innovation-routes-in-horizon-europe-projects?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar&utm_content=ExploitationInnovationRoutesHorizonEuropeProjects
https://www.rmroadmap.eu/faqs
https://www.rmroadmap.eu/
https://www.rmroadmap.eu/faqs
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• Pandemic preparedness and response, (támogató: DBT) 2023. február 14. kedd, időpont: 14:00-16:30 IST | 

9:30-12:00 (CET) – a regisztrációhoz kattintson ide  

• Essential Ocean Variables (EOVs) (támogató: MoES) 2023. február 17. péntek, időpont: 14:00-16:30 IST | 

9:30-12:00 (CET) – a regisztrációhoz kattintson ide  

• New genomic techniques in the food system (támogató: DBT) 2023. február 21. kedd, időpont: 14:00-16:30 

IST | 9:30-12:00 (CET) – a regisztrációhoz kattintson ide  

Minden rendezvény virtuális, ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  

 

IX.  Képzési és kapacitásépítési lehetőség az EU közös kutatóközpontjában (JRC)  (EN: Training 

and capacity building opportunities at the EU Joint Research Centre)  

A JRC kutatási infrastruktúrájához való hozzáférés révén a kutatók megtanulják az adott berendezés működését és 

használhatják jövőbeni kutatásaik során. 

A hozzáférési igényt (a kutatás bemutatását) az alábbi infrastruktúrákhoz kapcsolódóan lehet benyújtani: 

1) Hopkinson Bar Facility, ELSA: A HopLab-ban az anyagok és szerkezeti elemek nagyon gyors, dinamikus 

terhelések (robbanások, ütések) miatt bekövetkező változása tanulmányozható. 

2) Reaction Wall, ELSA: Különböző struktúrák földrengéseknek, valamint más természeti és ember által előidézett 

veszélyeknek való ellenállóképessége, biztonsága tesztelhető. 

3) Nanobiotechnology Laboratory: A labor fő tevékenysége a mikro(nano)műanyagok kimutatása és a 

nanobiotechnológián alapuló egészségügyi termékek vizsgálata 

További információ: 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-

research-infrastructures-training-and-capacity-building_en  

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-

research-infrastructures-training-and-capacity-building/framework-open-access-and-training_en  

EN: Access to the JRC research infrastructure allows researchers to learn how the equipment works and use it in future 

research. 

Access requests (presentation of research) can be submitted for the following infrastructures: 

1) Hopkinson Bar Facility, ELSA: The HopLab is used to study the change of materials and structural elements due 

to very fast dynamic loads (explosions, impacts). 

2) Reaction Wall, ELSA: The resistance and safety of various structures to earthquakes and other natural and man-

made hazards can be tested. 

3) Nanobiotechnology Laboratory: the main activity of the laboratory is the detection of micro(nano)plastics and the 

testing of nanobiotechnology-based health products 

More information:  

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-

research-infrastructures-training-and-capacity-building_en  

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-

research-infrastructures-training-and-capacity-building/framework-open-access-and-training_en 

 

mailto:int@elkh.org
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/events/horizon-europe-brokerage-events-2023-event-3-pandemic-preparedness-and
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/events/horizon-europe-brokerage-events-2023-event-4-essential-ocean-variables-eovs
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/events/horizon-europe-brokerage-events-2023-event-5-new-genomic-techniques-food
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building/framework-open-access-and-training_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building/framework-open-access-and-training_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building/framework-open-access-and-training_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building/framework-open-access-and-training_en
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X. Announcement of Brain Pool Fellowship Program for outstanding overseas researchers 2023 

The MSIT (Ministry of Science and ICT) and NRF (National Research Foundation of Korea) welcome applications from 

host researchers in South Korea who wish to invite outstanding scientists to join the Brain Pool (BP) Program. This 

program is designed to invite overseas outstanding scientists to domestic research institutions in Korea, required by 

domestic industry, academia and research sites, for the enhancement of research competence through joint research 

in R&D fields in Korea, in which he or she produces high level of R&D performance and to contribute to the 

internationalization of the domestic research environment, securing new growth engines, nurturing new researchers 

and establishing a global network. Interested applicants are requested to file 2023 BP application in accordance with 

the relevant procedures. 

More information:  

Announcement of 

Brain Pool Fellowship Program 2023.pdf_SELSEL1C60F197-5DB1-453D-8B1B-D3714E8227F53.pdf
 

XI.  Announcement of 2023 Outstanding Overseas Scientist Invitation Program Plus (Brain Pool+) 

The Ministry of Science and ICT (MSIT) and National Research Foundation of Korea (NRF) are now accepting 
applications for new projects under the 2023 Outstanding Overseas Scientist Invitation Program Plus (Brain Pool+) to 
support research institutes in Korea to attract outstanding overseas researchers in order to promote innovative growth 
by facilitating joint research in S & T fields, securing core technologies, and fostering excellent human resources. 
Interested applicants are kindly requested to file their applications in accordance with the relevant procedures. 
 

More information:  

붙임) Announcement 

of Brain Pool Plus 2023.pdf_SELSELDA918290-8E3C-45AF-B532-B14249620AEB3.pdf
 

 

XII. Kutass Franciaországban a Campus France ösztöndíjjal (EN: Do research in France with 

Campus France scholarship - for Hungarians)  

A Campus France Magyarország minden évben küld ki magyar diákokat Franciaországba, és támogatja 

tanulmányaikat egy olyan ösztöndíjrendszer segítségével, amely a diákok franciaországi tartózkodását finanszírozza. 

Határidő: 2023. február 28. 

• 2 héttól 2 hónapig terjedő időszak posztdoktori kutatási ösztöndíjak Franciaországban: A francia kormány 

kutatói ösztöndíjai | Campus France  

• Kettős vezetésű vagy Kettős irányításúdoktori képzés: DOKTORI ÖSZTÖNDÍJAK 2023 | Campus France 

• 2 héttól 1 hónapig terjedő időszak posztdoktori kulturális és müveszeti ösztöndíjak Franciaországban: 

FRANCIA KORMÁNY KULTURÁLIS ÉS MUVÉSZETI ÖSZTÖNDíJAK | Campus France 

Kérdés esetén forduljon Benjamin Alquier ( b.alquier@inst-france.hu ), a Campus France magyarországi vezetőjéhez 

bizalommal! 

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.hongrie.campusfrance.org/hu/a-francia-kormany-kutatoi-osztondijai
https://www.hongrie.campusfrance.org/hu/a-francia-kormany-kutatoi-osztondijai
https://www.hongrie.campusfrance.org/hu/doktori-osztondijak-2023
https://www.hongrie.campusfrance.org/hu/francia-kormany-kulturalis-es-muveszeti-osztondijak
mailto:b.alquier@inst-france.hu

