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I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Meghirdették a 31. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot 

A Magyar Innovációs Szövetség – a Magyar Innovációs Alapítvánnyal közösen – a Kulturális és 

Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a 

továbbiakban: NKFI Hivatal) főtámogatásával, továbbá az Agrárminisztérium és a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala támogatásával, immár 31. alkalommal hirdeti meg a 2022. évi Magyar Innovációs 

Nagydíj pályázatot. 

A Magyar Innovációs Nagydíj célja, hogy elismerésben részesítse a hazai innováció legkiemelkedőbb 

eredményeit, egyben teret és lehetőséget biztosítson az innovatív termékek és technológiák 

megismerésére mind a gazdasági élet szereplői, mind az érdeklődők számára. A 2022. év 

legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett az alábbi hét 

kategóriában kaphatnak díjat azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, valamint szervezetek, 

amelyek a díjátadást megelőző évben nagy jelentőségű innovációt valósítottak meg, és ennek révén 

kiemelkedő hasznot értek el: 

- a 2022. évi Ipari Innovációs Díj, 

- a 2022. évi Informatikai Innovációs Díj,  

- a 2022. évi Agrár Innovációs Díj,  

- a 2022. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,  

- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja,  

- az "Alapkutatástól a piacig" 2022. évi Innovációs Díj (NKFI Hivatal), 

- a "2022. év legjobb startup vállalkozása" Díj. 

A díjazottak támogatást kapnak a nemzetközi piacra lépés megvalósításához (HEPA), valamint 

illeszkedő téma esetén a támogató szervezetek megvizsgálják az állami hasznosítás, beszerzések 

lehetőségeit. 

Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége:  

Az ELKH kutatóhelyek számára pályázat benyújtására több kategóriában nyílik lehetőség. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2023. február 3., éjfél. Az online nevezés a 

www.innovacio.hu/innonagydij oldalon tölthető ki. 

További információ: http://www.innovacio.hu/nagydij 

http://www.innovacio.hu/innonagydij
http://www.innovacio.hu/nagydij
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II. KORÁBBAN ISMERTETETT, JELENLEG MÉG NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Pályázati felhívás címe és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Lendület Program 2023. évre 
vonatkozó felhívása 

2023. január 31. 
https://mta.hu/aktualis-palyazati-
kiirasok/lendulet-program-2023-

evi-palyazati-felhivasa-112566 

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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