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I. ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK 

Megjelent „A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való 

magyar részvétel támogatása” (2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR) c. pályázati felhívás 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (továbbiakban: NKFI Hivatal) 2022. május 26-án 

meghirdette a „A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való 

magyar részvétel támogatása” című (2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR) pályázati felhívását. A felhívás célja, 

hogy ösztönözze a magyar-török kutatás-fejlesztési együttműködéseket és növelje a magyar vállalatok 

piacképességét, valamint elősegítse a nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulását, 

ezáltal is erősítve a magyar szerepvállalást nemzetközi szinten. 

A felhívás keretében az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek prioritást:  

• Egészségipar, gyógyszerészeti kutatások, biotechnológia 

• Zöld technológiák  

• Információs és kommunikációs technológiák 

• Műszaki tudományok 

• Agráripar és élelmiszeripari technológiák 

A projekt keretében alkalmazott (ipari) kutatás és kísérleti fejlesztés támogathatóak, de előzőek 

mellett lehetőség van eszközök és immateriális javak beszerzésére, illetve projektkoordinációhoz, 

nyilvánosság biztosításához, piacra jutáshoz, iparjogvédelemhez és utazáshoz kapcsolódó költségek, 

valamint általános költségek elszámolására is. 

Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége: A felhívásra pályázatot az ELKH kutatóhelyei jogi 

személyként nyújthatnak be, kizárólag konzorciumi formában. A projekt legalább két magyar és két 

török partner előzetesen egyeztetett nemzetközi konzorciumi együttműködésével valósulhat meg. 

A konzorcium minimum 1 vállalkozásból vagy ipari szereplőből és minimum 1 felsőoktatási 

intézményből vagy kutatóintézetből kell, hogy álljon. 

Az egy pályázatban igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, 

maximum 70 millió Ft. 

Egyéb kritérium: A projekt 2023. február 1. napot követően kezdhető meg. 
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A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2022. július 21., 16 óra 

További információ:  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-

egyuttmukodes-2022-126-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas 

Módosították a „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” (2022-2.1.1-NL) 

pályázati felhívást 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által, az NKFI Alapból meghirdetett „Nemzeti 

Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” című (2022-2.1.1-NL) kódszámú pályázati felhívás 

támogatási kérelmeinek benyújtási határideje 2022. május 30-ról 2022. június 14. 16 órára változott. 

További módosítások: 

• A pályázati felhívás „3.2. A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése során az érdemi 

vizsgálat nélküli elutasítási indokok” 9) pontja törlésre került. 

• Módosításra került a pályázati felhívás „10. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó́ 

mellékletek listája” konzorciumi megállapodás benyújtására vonatkozó pontja. 

További információ:  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/meghosszabbodik-2022-211-nl-2022-05-

26 

II. EGYÉB HÍREK 

2022. május 31-én zárul az ELKH Titkárság „Proof of Concept” Program pályázati felhívása 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (továbbiakban: ELKH) Titkársága 2022. március 30-án meghirdette 
a „Proof of Concept” (továbbiakban: PoC) című pályázati felhívását. A támogatói program célja, hogy 
elősegítse az ELKH kutatóhelyein létrejött vagy létrejövő kutatási eredmények magasabb technológiai 
érettségi szintre emelését, annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon külső (például ipari) szereplők 
kutatás-fejlesztésbe történő (pénzügyi/szakmai) bevonására vagy a technológia hasznosítására. 
  
A pályázatok benyújtásához kapcsolódó kritériumok, tudnivalók: 
 
A pályázat keretében kötelezően benyújtandó dokumentumok:  
 

- teljeskörűen kitöltött Pályázati adatlap a Pályázó (kutatóhely) képviseletére jogosult vezető 
által cégszerűen elektronikusan aláírva;  

- pénzügyi terv adatlap Excel formátumban, valamint a Pályázó képviseletére jogosult vezető 
által cégszerűen, elektronikusan aláírva;  

- pályázói nyilatkozat a Pályázó képviseletére jogosult vezető által cégszerűen, elektronikusan 
aláírva;  

- vezető kutató szakmai önéletrajza. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az aláíró nem rendelkezik elektronikus aláírási lehetőséget 
biztosító szolgáltatással, úgy az azzal egyenértékű Ügyfélkapu elektronikus azonosítási szolgáltatás 
(Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) használata szükséges.  
 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-126-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-126-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/meghosszabbodik-2022-211-nl-2022-05-26
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/meghosszabbodik-2022-211-nl-2022-05-26
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Amennyiben az aláírónak nincs lehetősége a dokumentumokat a fenti módok egyikén hitelesíteni, úgy 
az aláírt, szkennelt dokumentumokat elektronikusan és postai úton is szükséges a kiíró részére 
megküldeni. A papíralapú dokumentációt az elektronikus megküldést követő 3 napon belül regisztrált 
postai küldeményként szükséges benyújtani. 
 
Amennyiben a fentiekben megjelölt dokumentumok nem elektronikus aláírással kerülnek benyújtásra, 
és a papíralapú dokumentáció nem kerül a megadott határidőben beadásra, úgy az a pályázat 
elutasításra kerül. 
 
A pályázat benyújtásának egyéb technikai feltételei kapcsán a Pályázat felhívás az irányadó. 

 
A benyújtás határideje és módja: 2022. május 31. 
   
További információ:  

https://elkh.org/proof-of-concept/ 
 

III. KORÁBBAN ISMERTETETT, JELENLEG MÉG NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

 
ELKH Titkárság „Proof of 

Concept” Program 
 

2022. május 31. https://elkh.org/proof-of-concept/ 

Vállalati kutatási, 
fejlesztési és innovációs 

tevékenységek 
ösztönzése (GINOP 

PLUSZ-2.1.1-21) 

2022. június 1. – 
2022. június 15. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-
vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-

tevkenysgek-sztnzse-cm-ginop-plusz-211-21-
kdszm-felhvs-5 

Pályázati felhívás a 
Szádeczky-Kardoss 

Elemér-díjra 
2022. június 10. 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-
kiirasok/palyazati-felhivas-szadeczky-kardoss-

elemer-dijra-112083 

Nemzeti Laboratóriumok 
létrehozása, komplex 
fejlesztése” c. (2022-

2.1.1-NL) 

2022. június 14. 
16 óra 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-
komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-

felhivas 

 
A magyar-koreai 

alkalmazott kutatás-
fejlesztési 

együttműködési 
programban való magyar 

részvétel támogatása 
(2022-1.2.5-TÉT-IPARI-

KR) 
 

2022. június 14.  
16 óra 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/magyar-koreai-alkalmazott-kutatas-
fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-125-tet-

ipari-kr/palyazati-felhivas 

https://elkh.org/proof-of-concept/
https://elkh.org/proof-of-concept/
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-ginop-plusz-211-21-kdszm-felhvs-5
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-ginop-plusz-211-21-kdszm-felhvs-5
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-ginop-plusz-211-21-kdszm-felhvs-5
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-ginop-plusz-211-21-kdszm-felhvs-5
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-szadeczky-kardoss-elemer-dijra-112083
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-szadeczky-kardoss-elemer-dijra-112083
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-szadeczky-kardoss-elemer-dijra-112083
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-koreai-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-125-tet-ipari-kr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-koreai-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-125-tet-ipari-kr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-koreai-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-125-tet-ipari-kr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-koreai-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-125-tet-ipari-kr/palyazati-felhivas
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Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Kétoldalú akadémiai 
egyezmények alapján 
egyszeri utazásokhoz 

nyújtott 2022. évi 
mobilitási támogatás 

2022. október 28. 
12 óra 

https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-
utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-

egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-
nyujtott-2022-evi-mobilitasi-

igenybejelentesekhez-112013 

Szellemi alkotások hazai 
és nemzetközi 

szellemitulajdon-
védelmét szolgáló 

tevékenységek 
támogatása az alkotások 

hasznosulásának 
előmozdítása érdekében 

(2020-1.1.3-IPARJOG) 

2022. december 30. 
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-

alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-
vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas 

Az Európai Unió Európai 
Horizont programjában, 

valamint egyéb közös EU-
s programokban való 

magyar részvétel 
ösztönzése (2021-1.2.3-

EU_KP) 

2023. december 29. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/eu-programokban-valo-magyar-
reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-

kp/palyazati-felhivas 

Jelentkezés állami 
projektértékelői 

rendszerbe 
folyamatos 

https://www.palyazat.gov.hu/llami-
projektrtkelk 

 

 

 

Kapcsolat: 

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága 
Innovációs Főosztály 
innovacio@elkh.org 
 
A hírlevéllel kapcsolatban közvetlenül kereshető: 

Völgyi Tímea Nilla 
elemző szakértő 
+36 30 156 0475 
volgyi.timea@elkh.org 
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