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Az Európai Unió Horizont 2020 
programjában, valamint egyéb 
közös EU-s és regionális 
programokban való magyar 
részvétel ösztönzése 
(2018-2.1.2-EU_KP) 
 
Program meghirdetése:  
2018. február 05. 
 
Végső beadási határid ő: 
2018. szeptember 28. 
 
A pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 
2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejleszté-
si és innovációs közös programjaiban, illetve regi-
onális együttműködéseiben való magyar részvétel 
előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók nem-
zetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásá-
nak erősítése. A felhívás a fenti célokat az NKFI 
Alapból támogatja, projektjavaslatok az alábbi 
témákban nyújthatók be: 
● „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és 

EUROSTARS és ERA-NET programokra nem-
zetközi konzorciumi formában benyújtandó pá-
lyázatok előkészítésének támogatása 

● „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kap-
csolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott 
projektek magyar partnereinek konzorciumépítő 
együttműködésének támogatása 

 
A pályázat benyújtása  
 
A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a 
www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető 
Pályázati e-ügyintézés felületen történik. A kitöltő 
programban véglegesített pályázathoz csatolni kell 
a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cég-
szerűen aláírt nyilatkozatot is. Az elektronikus be-
nyújtás az „A” alprogram esetében a kitöltő-
program élesítésétől, a „B” alprogram esetében a 
nemzetközi értékelés eredményéről szóló tájékoz-
tatást követően folyamatosan, de legkésőbb 2018. 
szeptember 28. 12 óráig lehetséges. 
 

A pályázók köre  
 
Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon szék-
hellyel vagy az Európai Gazdasági Térség terüle-
tén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 
rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint: 
● a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazda-

sági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek 
amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes 
üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek és nem 
tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá  

● államilag elismert egyházi vagy magán felsőokta-
tási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bi-
zottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-
tudásközvetítő szervezetnek minősülnek 

● a kiírás szerinti költségvetési szervek és költség-
vetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. 
pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezet-
nek minősülnek. 

 
Támogatható célkit űzések, tevékenységek  
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek 
támogathatók: 
Az „A” alprogram esetében: 
● a nemzetközi program hivatalos külföldi konzor-

ciumi partnerkereső rendezvényén való részvétel 
● pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előké-

szítésére irányuló külföldi projektelőkészítő ülé-
sen történő részvétel, hazai projektelőkészítő 
ülés szervezése 

● koordinátor esetében a pályázat és/vagy konzor-
ciumi szerződés előkészítése, jogi, szabadalmi 
ügyvivői tanácsadás 

 
A „B” alprogram esetében: 
● pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előké-

szítésére irányuló külföldi projektelőkészítő ülé-
sen történő részvétel (ülésenként legfeljebb 3 
résztvevő utazási költségtérítése támogatható) 

● pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előké-
szítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés 
vagy workshop szervezése 
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A rendelkezésre álló keretösszeg, 
az igényelhet ő támogatás mértéke 
 
● Az „A” alprogram esetében a rendelkezésre álló 

keretösszeg 65 millió forint; pályázatonként max. 
1,5 millió forint (koordinátor esetén 3 millió forint) 
vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

● A „B” alprogram esetében a rendelkezésre álló 
keretösszeg 15 millió Ft; pályázatonként max. 5 

millió forint vissza nem térítendő támogatás igé-
nyelhető. 

 
Forrás: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-
palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-
felhivasok/2018/eu-programokban-reszvetel-
osztonzese/2018-212-eu-kp  
 

Válogatta: Fonyó Istvánné 

 
 


