Az EUREKA-projektek célja új termékek, technológiák, eljárások kifejlesztése nemzetközi
együttműködés keretében. A projektek elindulásához minimum 2 EUREKA tagállam
intézményei közti együttműködésre van szükség. Az EUREKA projektekben való részvétel
megnyitja a lehetőséget az állami és magán pénzügyi támogatások igénybevételéhez. Az
EUREKA nem rendelkezik központi pénzkerettel, a kutatások költségeit a résztvevők saját
forrásból fedezik, illetve – tagállamonként változó feltételekkel – állami támogatásra is
pályázhatnak. Magyar oldalról for-profit kkv részvétele a konzorciumban kötelező!
Német-Magyar EUREKA:
A hazai pályázat beadásához a magyar partnereknek a német partnerükkel közösen a
nemzetközi EUREKA-projektjavaslatot is el kell készíteniük, melyhez az EUREKA
nemzetközi oldalán található lépések vezetnek végig: Eureka | network-projects-germanyhungary-2021 (eurekanetwork.org)
A magyar fél által használandó hazai EUREKA-feltételrendszert és a hazai pályázati
elektronikus
felületet
itt
találja: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eurekaprogramban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2020-123-eureka/palyazati-felhivas
(a Letölthető pályázati dokumentumok-fül alatt található Felhívás és Útmutató tartalmazza a
részletszabályokat).
Fontos, hogy a nemzetközi projektjavaslat kidolgozása (pályázói jogosultság,
elszámolható költségek stb.) magyar oldalról a hazai pályázat feltételrendszere szerint
kell, hogy történjen!
A Német-Magyar EUREKA-pályázat közös benyújtási határideje 2022. január 26.
A támogatott projektekhez a magyar és a német állam egyaránt 7-7 millió euróval –
mindkét oldalról közel 2,5 milliárd forinttal – járul hozzá, magyar oldalról egy projekt
támogatási igénye 50-200 millió forint lehet.
A német-magyar innovációs együttműködéseket támogató EUREKA pályázathoz
kapcsolódóan 2021. december 7-én az NKFIH Hivatal partnerintézményeivel, a német
Oktatási és Kutatási Minisztériummal és a DLR-rel együttműködésben online Pályázati
Információs Napot és partnerkereső eseményt szervez.
A délelőtti plenáris program során bemutatásra kerül az EUREKA program, illetve a
német-magyar EUREKA pályázat feltételrendszere, valamint a magyar Ipar 4.0
stratégiáról, platformról és a német kvantum-technológiai kutatásokról hangzanak el
előadások. A rendezvény munkanyelve angol.
A délutáni program keretében kétoldalú partnertalálkozókra biztosítunk lehetőséget,
előzetes regisztráció alapján a b2match platformon keresztül.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A rendezvény honlapja és a plenáris esemény regisztrációs felülete az alábbi linken érhető
el: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/bilateral-german-eureka
A délutáni partnertalálkozókra az alábbi linken külön szükséges
https://german-hungarian-eureka-proposers-day.b2match.io/

regisztrálni:

Az EUREKA pályázathoz kapcsolódó további kérdések esetén Mészáros Gergely kollégám
kereshető: gergely.meszaros@nkfih.gov.hu

