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Az elmúlt év vége felé számos előadást hallgathattunk meg az Európai Unió ed-
digi legnagyobb kutatási és innovációs programja, a 2014–2020. évekre szóló Ho-
rizon(t)2020 keretprogram első évében nyert tapasztalatokról, eredményekről. A
program irányítói 2015-ben érdekes és tanulságos statisztikai adatokat tartal-
mazó kiadványt állítottak össze a 2014. december 1-jével lezárult első száz pá-
lyázati felhívás adatainak feldolgozása alapján. Az eredményeket, tapasztalato-
kat részletesen ismertető brosúra megtalálható a H2020 keretprogram honlap-
ján. A magyar pályázóknak ezenfelül messzemenően ajánlhatjuk a Nemzeti Ku-

tatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapjának tanulmányozását. Itt a tapasztalatokat és a pá-
lyázati lehetőségeket ismertető számos előadás anyagán, a programokra vonatkozó magyar nyelvű
információkon túl kiemelkedő értéket képvisel a Nemzeti Kapcsolattartó Pontokkal (NCP) és a
Programbizottsági Tagokkal (PC) való kapcsolatfelvétel lehetősége. A tapasztalt pályázók tudják,
hogy az NCP-k értékes segítséget nyújthatnak a pályázatok kidolgozásához, benyújtásához szüksé-
ges kapcsolatok építésében, de a jelenlegi, igen összetett tematikájú program területén való eliga-
zodásban, a pályázati felhívások közötti helyes választásban segítségük, szerepük jelentősége a ko-
rábbiakat messze felülmúlja.

A tapasztalatokról, eredményekről szeretnék néhány információt megosztani a kedves olvasók-
kal. Az első száz pályázati felhívásra benyújtott, a pályázati előírásoknak megfelelő, tehát befo-
gadható pályázatok elemzésével megállapítható, hogy a H2020 program rendkívül népszerű mind
az egyetemek, kutatóintézetek, mind a vállalkozások körében. Több mint 36 ezer befogadható pá-
lyázatot nyújtottak be valamennyi gazdasági szektorból, ezek között a nyertesek aránya – a finan-
szírozási korlátok miatt – mintegy 14% volt.  Az értékelők  kiemelik, hogy a sikeres pályázók 38%-a
az EU által támogatott korábbi K+F programokban nem vett részt, tehát új pályázónak számít, és
ezek között is 1100 a kis és közepes méretű vállalkozás. Az adminisztratív eljárások radikális egy-
szerűsítése következtében a nyertes pályázók 95%-ával sikerült megkötni a támogatási szerződést
az előirányzott nyolc hónapon belül.

A magyar részvételről a fentiekben említett időszakban a következő adatokat emelhetjük ki: az
aláírt szerződések alapján 171 nyertes pályázat összesen 38,5 millió eurót nyert el, a legtöbb ma-
gyar pályázó a „Research and Innovation action” típusú programokban volt sikeres, továbbá Buda-
pesten és Pest megyében működik a legtöbb nyertes szervezet. 

Bíztatjuk az érdeklődőket, hogy keressék a pályázati lehetőségeket. A releváns honlapok: http://ec.
europa.eu/programmes/horizon2020, http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/horizont-2020.
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