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I. ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Megjelent az „EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének 
támogatása” c. pályázati felhívás 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (továbbiakban: NKFI Hivatal) 2022. október 14-én 
meghirdette a „EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének 
támogatása” című (2022-1.2.7-EUROSTARS) pályázati felhívását. A felhívás célja a vállalkozói szféra – a 
nemzetközi K+F+I együttműködést elősegítő – „EUROSTARS - Innovatív KKV-k partnerségi 
programban” való magyar részvételének támogatása. Ezen keresztül többek között a kutatói és 
vállalkozói szféra olyan K+F együttműködésének ösztönzése innovatív piacközeli projektek 
támogatásával, amely révén prototípus vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére kerül 
sor. 

Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége: A felhívás keretében az ELKH kutatóhelyei profitorientált 
vállalkozásokkal nemzeti konzorciumot alkotva pályázhatnak, melyben konzorciumvezető bármelyik 
pályázó lehet. 

Az egy pályázatban elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: Támogatási kérelmenként az 
igényelhető támogatás összege 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg (360, 9 Ft=1 EUR árfolyamon 
számolva 180 450 000 forint). 

Egyéb kritérium: A hazai pályázat benyújtására csak olyan pályázó jogosult, amely az Eureka Titkárság 
által szervezett nemzetközi értékelés utáni Eurostars-tagállami kötelezettségvállalás alapján, az Eureka 
Magas Szintű Képviselőcsoportja (High Level Group) által jóváhagyott projektben 
konzorciumvezetőként vagy partnerként szerepel. A hazai támogatásra az egyazon nemzetközi 
Eurostars projektben részt vevő magyar partnereknek konzorciumot alkotva kell pályázniuk. A projekt 
végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 36 hónap. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2022. november 2., 16 óra.  

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés 
felületen keresztül kell benyújtani. 

További információ: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eurostars-innovativ-kkv-magyar-
reszvetel-tamogatasa-2022-127-eurostars/palyazati-felhivas 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eurostars-innovativ-kkv-magyar-reszvetel-tamogatasa-2022-127-eurostars/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eurostars-innovativ-kkv-magyar-reszvetel-tamogatasa-2022-127-eurostars/palyazati-felhivas
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A „Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása” c. pályázati felhívás 
francia relációjának újranyitása 

Az NKFI Hivatal 2022. október 14-én újranyitotta a 2021. évi „Kétoldalú Tudományos és Technológiai 
(TÉT) együttműködés támogatása” című (2022- 2021-1.2.4-TÉT) pályázati felhívás francia relációját. 

A Program célja, hogy új nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai együttműködési projektek 
elindítását, vagy létező együttműködések elmélyítését segítse a projektekhez kapcsolódó kutatói 
mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatásával. 

Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége: A felhívás keretében az ELKH kutatóhelyei egyénileg 
nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

Az egy pályázatban elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

• Európán belül, Magyarországgal szomszédos országban található partnerintézmény esetén        
2 millió Ft, 

• Európán belül, Magyarországgal nem szomszédos országban található partnerintézmény 
esetén 2,5 millió Ft, 

• Európán kívüli partnerintézmény esetén 5 millió Ft. 

Egyéb kritérium:  

Az újranyitott felhívás keretében a francia relációban van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani. 

A francia és magyar partnerintézmények konszenzusos megállapodása eredményeképpen kizárólag az 
élettudományok, természettudományok és műszaki tudományok tudomány- és technológiai területek 
élveznek prioritást, melyeken belül külön prioritási területek nem kerülnek meghatározásra. 

A projekt megvalósítása 2023.01.01. előtt nem kezdhető meg.  

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2022. november 17., 16 óra 

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés 
felületen keresztül kell benyújtani. 

További információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tudomanyos-technologiai-egyuttmukodes-
2021-124-tet/palyazati-felhivas?#schedulerMain 

 

 

 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tudomanyos-technologiai-egyuttmukodes-2021-124-tet/palyazati-felhivas?#schedulerMain
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tudomanyos-technologiai-egyuttmukodes-2021-124-tet/palyazati-felhivas?#schedulerMain
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II. KORÁBBAN ISMERTETETT, JELENLEG MÉG NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

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 

Nemzetközi konferencia 
szervezés támogatása 

2023. február 10.,  
12 óra 

 

 
https://mta.hu/data/dokumentumok/pal
yazatok/2022/NKP_2023_palyazati_kiiras

_honlapra-linkekkel.pdf 
 

Ifjúsági nemzetközi 
konferencia részvétel 

támogatása 
2023. április 17. 

 
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-

konferencia-tudomanyos-
palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-

reszvetel-tamogatasa-2023-112322 
 

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 

 

 

 

 

 

https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2022/NKP_2023_palyazati_kiiras_honlapra-linkekkel.pdf
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2022/NKP_2023_palyazati_kiiras_honlapra-linkekkel.pdf
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2022/NKP_2023_palyazati_kiiras_honlapra-linkekkel.pdf
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2023-112322
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2023-112322
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2023-112322
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2023-112322
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas
https://www.palyazat.gov.hu/llami-projektrtkelk
https://www.palyazat.gov.hu/llami-projektrtkelk
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Kapcsolat: 

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

Antal Anita 
elemző szakértő 
+36 30 156 3476 
antal.anita@elkh.org 
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