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I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Megjelent az ELKH Titkárság „Proof of Concept” Program idei évi pályázati felhívása 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (továbbiakban: ELKH) Titkársága 2023. március 10-én 
meghirdette a „Proof of Concept” (továbbiakban: PoC) című pályázati felhívását. A 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 felhívás az ELKH kutatóhelyei által lefedett valamennyi tudományterületre – matematikai és 
természettudományok, élettudományok, valamint bölcsészet- és társadalomtudományok – 
tématerületi megkötés nélkül vonatkozik.  
     
Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége: A felhívásra pályázatot az ELKH kutatóhelyei 
(beleértve a Támogatott Kutatócsoportok Irodáját is) önállóan nyújthatnak be.   
   
Egyéb kritérium: A pályázat során kiemelt szakmai elvárás a pályázók által létrehozott, 
hasznosítási potenciállal rendelkező kutatási eredményekre és innovatív ötletekre épülő 
technológia-, szolgáltatás- vagy termékfejlesztésre irányuló validáció, és a meglévő 
technológia, szolgáltatás, termék technológiai érettségi szintjének (továbbiakban: TRL) 
legalább egy szinttel történő emelése, összességében a kutatási (rész)eredmények minimum 
4-es technológiai érettségi szintig (TRL 4) történő eljuttatását célozva.   
   
Az egy pályázatban igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: projektenként 1-45 
millió Ft. 
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális mértéke az összes 
elszámolható költség 100%-a. 
   
A benyújtás határideje és módja: A felhívás keretében a pályázatok benyújtása a 
poc@elkh.org e-mail címen keresztül, 2023. április 17-éig lehetséges. 
   
További információ: 
https://elkh.org/proof-of-concept-program-2023 

mailto:poc@elkh.org
https://elkh.org/proof-of-concept-program-2023
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II. HÍREK 

Új vezető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal élén 

Csák János kulturális és innovációs miniszter döntése értelmében 2023. március 7-étől Kiss 

Ádám tölti be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (továbbiakban: NKFI 

Hivatal) elnöki posztját. 

Az új vezető kinevezésével a Kulturális és Innovációs Minisztérium elsődleges célja az 

innováció területén az eredmény fókuszú szemlélet gyakorlatának a megvalósítása. Az NKFI 

Hivatal működésének és pályázati portfóliójának megújításával a tervek szerint előtérbe kerül 

a KFI eredmények kereskedelmi szintű hasznosulása és a mérhető társadalmi és gazdasági 

potenciállal rendelkező innovációs és kutatási projektek támogatása. 

További információ: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/uj-vezeto-nkfi-hivatal 
 

Elsőként az OTKA nyílik meg a 2023. évi kutatási és innovációs pályázatok sorában 

Az NKFI Hivatal által 2023. március 10-én megjelent közlemény alapján a Kulturális és 
Innovációs Minisztérium, valamint a pályázatokat kezelő NKFI Hivatal továbbra is elkötelezett 
az iránt, hogy a jövőben új szintre emelje a kutatási és innovációs projektek támogatását. Az 
egymásra épülő pályázati konstrukciókat alaposan átgondolt, rendszerszemléletű tervezés 
készíti elő, hogy az erre fordítható hazai források célszerűen és a lehető leghatékonyabban 
hasznosuljanak. 
 
A tervek szerint korábbi évek hagyományait követve az OTKA alapkutatási program az idei 
évben is a megszokott kategóriákban lesz pályázható, lefedve a kutatói életpálya egymást 
követő szakaszait. A pályázás módja és a bírálati folyamat is az elmúlt évek gyakorlatát fogja 
követni, májusi beadási határidőkkel és október végére tervezett támogatói döntéssel. 
 
További információ: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/elsokent-otka-nyilhat-meg-
2023 
 

III. KORÁBBAN ISMERTETETT, JELENLEG MÉG NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Pályázati felhívás címe és 
kódja 

Pályázat 
benyújtásának 

határideje 
 

További információ 

Richter Témapályázat 2023 2023. március 16. 
https://www.gedeonrichter.com/

hu-hu/szakteruletek/eredeti-
kutatas/temapalyazat 

Erdély Örökséges Alapítvány 
Pályázati felhívása 

2023. március 17.  
14 óra 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-
kiirasok/palyazati-felhivas-106582 
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Pályázati felhívás címe és 
kódja 

Pályázat 
benyújtásának 

határideje 
 

További információ 

Ifjúsági nemzetközi konferencia 
részvétel támogatása 

2023. április 17. 

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

tudomanyos-palyazat/ifjusagi-
nemzetkozi-konferencia-

reszvetel-tamogatasa-2023-
112322 

 

Japan Society for the Promotion 
of Science posztdoktori 

ösztöndíj pályázat 
2023. május 19. 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-
kiirasok/felhivas-a-jsps-

posztdoktori-palyazatan-valo-
reszvetelre-112724 

 

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/n
kfi-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 
Pályázati és Monitoring Osztály 
pmo@elkh.org 
 
A hírlevéllel kapcsolatban közvetlenül kereshető: 

dr. Abrankó-Rideg Nóra 
osztályvezető 
+36 30 131 6021 
abranko-rideg.nora@elkh.org 
 
Antal Anita 
elemző szakértő 
+36 30 156 3476 
antal.anita@elkh.org 
 
Pozsgáné Sándor Anita 
elemző szakértő 
+36 30 156 0475 
pozsgane.sandor.anita@elkh.org 
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