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I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

A „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című (2021-1.1.3-PIACI 
KFI) pályázati felhívás visszavonása 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (továbbiakban: KIM) stratégiai célja a megújult 
társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma erősítése. E cél elérése érdekében kiemelt jelentőséggel 
bír, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztémában kormányzati támogatással megvalósuló 
fejlesztések jelentős, mérhető társadalmi és gazdasági hasznosítási potenciállal rendelkezzenek. 

A kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok – fentiek szellemében történő – megújítása a KIM 
kiemelt célja. E folyamat részeként a KIM, mint Támogató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
(továbbiakban: NKFI) Alapból meghirdetett „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek 
támogatása” című (2021-1.1.3-PIACI KFI) pályázati felhívást 2022. december 23. napján visszavonja. 

A megújult innovációs ökoszisztéma megerősítését, és a társadalmi és gazdasági hasznosítási 
szempontokat fókuszba helyező új pályázati felhívások - a kutatás-fejlesztés és innováció területén - 
várhatóan 2023 első felében kerülnek meghirdetésre az NKFI Hivatal által. 

További információ:  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/2021-113-piaci-kfi-visszavonasa 

II. PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 

Megtörtént a „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló 
tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében” című (2020-
1.1.3-IPARJOG) pályázati felhívás 8. fordulójának eredményhirdetése 

2022. december 21-én kihirdették a döntést a "Szellemi alkotások hazai és nemzetközi 
szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának 
előmozdítása érdekében” című (2020-1.1.3-IPARJOG) pályázati felhívás 8. fordulója vonatkozásában. 
 
A felhívásra 2022.07.01. és 2022.08.31. között 25 db támogatási kérelmet nyújtottak be, 34 000 000 
forint támogatási igénnyel. A Támogató döntése alapján 24 db pályázat részesült összesen 33 600 000 
forint támogatásból az NKFI Alapból. 
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A döntés értelmében a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet és a Kísérleti 
Orvostudományi Kutatóintézet 1-1 pályázata összesen 6 000 000 forint támogatásban részesült.  A 
támogatott projektek főbb adatai a következők: 
 

ELKH kutatóhely 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt címe 
Odaítélt támogatás 

(Ft) 

Számítástechnikai és 
Automatizálási 
Kutatóintézet 

2020-1.1.3-
IPARJOG-

2022-00315 

A P2100206 sz. Öntanuló, SLAM és 
sugármenet elemző 3D geometriai 

modellezés UV-C fertőtlenítő 
robotok útvonalának és 

besugárzásának optimalizálására 
című ideiglenes magyar szabadalmi 

bejelentésen (11893H) alapuló 
nemzetközi (PCT) bejelentés 

3 000 000 

Kísérleti 
Orvostudományi 

Kutatóintézet 

2020-1.1.3-
IPARJOG-

2022-00324 

PCT/HU2022/050050 számú „Izolált 
Lactiplantibacillus plantarum SNI3 

mikroorganizmus törzs, az SNI3 
törzs alapú készítmény, a 

készítmény alkalmazása hím 
gerinces állatok, tenyészállatok és 

férfiak termékenységének 
fokozására...” 

3 000 000 

 

További információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2020-113-iparjog-8-fordulo 

 

III. KORÁBBAN ISMERTETETT, JELENLEG MÉG NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Pályázati felhívás címe és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

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/nk
fi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-

tulajdon-vedelme-2020-113-
iparjog/palyazati-felhivas 

Lendület Program 2023. évre 
vonatkozó felhívása 2023. január 31. 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-
kiirasok/lendulet-program-2023-

evi-palyazati-felhivasa-112566 
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Pályázati felhívás címe és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Nemzetközi konferencia szervezés 
támogatása 

2023. február 10.,  
12 óra 

 

https://mta.hu/data/dokumentum
ok/palyazatok/2022/NKP_2023_pa

lyazati_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/nk
fi-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: 

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