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Az Európai Védelmi Alap (EDF) az európai védelmi ipar kutatás-fejlesztés támogatására, 

versenyképességének javítására és a többnemzeti védelmi ipari együttműködés ösztönzésére 

szolgáló pénzügyi eszköz, amely része a 2021-2027-es Többéves Pénzügyi Keretnek (MFF), 

7.9 milliárd eurós összeggel. Az EDF fontos része a határon átnyúló tevékenységet folytató 

kis- és középvállalkozások kiemelt támogatása, valamint a jelentős kockázatokkal járó 

prototípus fejlesztési szakasz magas költségeinek csökkentése közösségi források 

bevonásával. A kutatási projektek esetében az EDF teljes, 100%-os uniós 

finanszírozással működik, míg a fejlesztésre – prototípus-tesztelésre irányuló 

pályázatoknál 20/80%-os társfinanszírozással.  

Az egyes projektek benyújtására minimum három különböző tagállamból érkező, legalább 

három résztvevőből álló konzorcium jogosult. Az EDF pályázatai esetén, amennyiben az 

adott projekt egy PESCO-projekt végrehajtását valamilyen módon szolgálja, 10%-os bónusz 

nyerhető el. Emellett, az Alap 5%-át magas kockázatú, diszruptív innovációra különítik el. Az 

alábbi hét projekt esetében érkezett megkeresés projektvezető országtól (pontos tartalmukról 

a projektekhez tartozó linkeken tudnak tájékozódni), hogy magyar kutatóintézetek, 

vállalatok is szerepet vállaljanak a konzorciumokban. Fontos kiemelni, hogy a kutatást 

100%-ban fedezik nyertes pályázat esetén.  

 

Projekt neve Vezető ország Projekt tartalma röviden 

EDF-2021-SENS-R-RADAR: 

Advanced radar technologies 

PL Nincs még konkrét projekt, 

együttműködő partnert keresnek, akivel 

kialakíthatják az együttműködést.  

További információk a projektről 

EDF-2021-ENERENV-R-EEMC: 

Energy independent and efficient 

systems for military camps 

FR Tábori energiaellátás.  

További információk a projektről 

EDF-2021-ENERENV-R-NGES: 

Next generation electrical energy 

storage for military forward 

operation bases  

ES 

 

Nincs még konkrét projekt, 

együttműködő partnert keresnek, akivel 

kialakíthatják az együttműködést.  

További információk a projektről  

EDF-2021-AIR-R-NGRT: Next 

generation rotorcraft technologies 

FR Airbus helikopter  

További információk a projektről  

EDF-2021-GROUND-D-UGVT: 

Unmanned ground vehicle 

technologies 

BE Nincs még konkrét projekt, 

együttműködő partnert keresnek, akivel 

kialakíthatják az együttműködést.  

További információk a projektről 

EDF-2021-PROTMOB-D-DMM: 

Development of a digital system for 

the secure and quick exchange of 

information related to military 

mobility 

EE A projekt alapvetően a Military Mobility 

PESCO projekthez köthetően egy 

szoftver kifejlesztését célozza meg, ami 

a határokon átívelő csapatmozgásokhoz 

elengedhetetlen dokumentumküldést és 

dokumentumátadást egyszerűsítené le. 

További információk a projektről  

Adaptive virtual reality medical 

training simulator to improve 

cooperation, readiness and stress 

resilience between European military 

personnel in major incident scenarios 

LV Egészségügyi szimulációs vonatkozású 

(SME) 
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