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Horizont 2020 
az Európai Unió kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramja (2014-2020) 

Közvetlenül Brüsszelből nemzetközi 

konzorciumokban pályázható források 

1. Pillér 

Kiváló tudomány 
 

24,4 Mrd € 

II. Pillér 

Ipari vezető szerep 
 

17 Mrd € 

III. Pillér 

Társadalmi Kihívások 
 

29,7 Mrd €  

Európai Innovációs és  

Technológiai Intézet (EIT) 
 

2,7 Mrd €  

Közös Kutatóközpont (JRC) 
 

1,9 Mrd €  

Egyéb 
 

3,3 Mrd €  2% 

3% 

38% 

4% 

31% 

22% 

A fő kiválasztási elv a tudományos és 

technológiai kiválóság (nincs előre allokált 

nemzeti forrás) 

A II. és III. pillér 

költségvetésének 20% KKV-khoz 

kerül 

78, 9 Mrd € 



Mintacím szerkesztése A Horizon 2020 program rendszere 

Finanszírozási konstrukciók: 

 RIA és IA (- lump sum) 

 CSA 

 ERC frontier research 

 ERC PoC 

 MSC-ITN 

 MSC-IF 

 MSC-RISE 

 

I. Kiváló tudomány

Európai Kutatási Tanács (ERC)

Jövőbeni és Feltörekvő Technológiák (FET)

Marie SkŁodowska Curie Akciók

Kutatási Infrastruktúrák

II. Ipari vezető szerep

Vezető szerep az alap- és ipari technológiák 

területén

Nanotechnológia, fejlett anyagok, korszerű 

gyártásrechnológiák, biotechnológia

Információs és kommunikációs technológiák 

(ICT)

Űrkutatás

Kockázatfinanszírozáshoz jutás

Innováció a kkv-k számára

III. Társadalmi kihívások

Egészség, demográfiai változások és jólét

Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, 

tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatás, 

valamint a biogazdaság

Biztonságos, tiszta és hatékony energia

Intelligens, környezetkímélő és integrált 

közlekedés

Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és 

nyersanyagok

Európa a változó világban - inkluzív, innovatív 

és reflektív társadalmak

Biztonságos társadalmak

A részvétel szélesítése

Tudomány a társadalommal a társadalomért

Több területen átivelő tevékenységek 

(Cross-cuting activities)

Fast track to innovation pilot

Európai Innovációs és Technológiai Intézet 

(EIT)

Euratom

 

 MSC-COFUND 

 EIC-SME (Ph2) 

 ERA-NET Cofund 

 PCP/PPI Cofund 

 EJP Cofund 

 

Különbségek: 

 Egyéni vagy konzorciális? 

 Alapkutatást, alkalmazott kutatást, 
karrierfejlesztést, vállalkozásfejlesztést, 
közös felhívások meghirdetését stb. 
támogatja? 

 Értékelési szempontok és súlyozás? 

 Támogatási intenzitás mértéke? 

 Tényleges költségek vagy átalány 
elszámolása? Támogatási plafon? 

H2020 grants fact sheets 

http://ec.europa.eu/research/participa
nts/data/ref/h2020/other/gm/h2020-
grant-factsheet_en.pdf   
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Mintacím szerkesztése Finanszírozási konstrukciók testközelből 

Climate-smart and resilient farming (LC-SFS-19-2018-2019, RIA) 
 improve the resilience of farming systems, to variable climatic 

conditions and more extreme weather events through risk 
management strategies and innovations in field and regional 
landscape design. 

 propose different transition scenarios leading to the 
development of modern land use systems, value chains and 
infrastructures. 

 STARGATE project: implements analytics models to support 
local and regional policy formulation and implementation 
related to mitigation on microclimate changes. 

Personalized Nutrition (DT-SFS-14-2018, IA) 
 deliver innovative solutions for personalized 

nutrition advice and/or support for adapting 
healthy diet. 

 may include limited research activities - 
understanding of the drivers of food choice. 

 Move available solutions from TRL 5 to TRL 6/7. 
 PROTEIN project: creates an ICT-based system for 

providing personalized nutrition based on the 
collection and analysis of large volumes of data 
related to users' dietary behavioural patterns, 
physical activity and individual parameters. 

Building modern rural policies on long-term visions and societal engagement (RUR-
01-2018-2019, CSA) 
 Actions shall setup a knowledge and policy hub that engages policy makers, 

scientists, stakeholders and rural dwellers locally with the objectives to: take 
stock of past and on-going rural research; translate outcomes into attractive and 
easily understandable tools for policy- makers and citizens; conduct public 
engagement activities … 



Mintacím szerkesztése Funding & Tenders Portal (Participant Portal) 

 Pályázati lehetőségek közötti keresés (nem 
csak H2020!) Tipp: focus area/key word 

 Háttérdokumentumok (számos útmutató), 
FAQ, helpdesk. 

 Regisztráció és adatváltoztatás. 

 Pályázat előkészítése és benyújtása. 

 Támogatási szerződés előkészítése, aláírása 
és módosítása. 

 Szakmai és pénzügyi beszámolás. 

 Szakértői regisztrálás. 

 

 

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Mintacím szerkesztése Regisztráció, EU Login, PIC-kód, szerepek   

 

 

 

 

 

 

 

 

EU Login – személyek azonosítása 
Mihez szükséges? 
 Intézmény regisztrálása (feltételes 

PIC kód megszerzéséhez) 
 Pályázat benyújtásához 
 Nyertes projekt adminisztratív 

menedzseléséhez 
 Értékelőként történő 

regisztráláshoz 

PIC-kód – intézmények azonosítása 
 Kedvezményezett 
 Kapcsolt jogalany (linked third 

party) 
Forrás: H2020 Online Manual 



Mintacím szerkesztése Hogyan keressünk a felhívások között? 

 

 

 H2020 

Work Programme 
2018-20 

Call for proposal 

Topic 



Mintacím szerkesztése Hogyan értelmezzük a felhívást? 

 

 

 

 

New forms of  delivering public goods and inclusive public services (DT-GOVERNANCE-05-2018-
2019-2020) 

 RIA Research and Innovation action 

 Deadline Model : single-stage 

 Opening: 05 November 2019 

 Deadline: 12 March 2020 17:00:00 Brussels time 

 Budget overview 

 Specific Challenge (Mit kell megoldani? Mit tudunk eddig/mit kell figyelembe venni? Kiket érint?) 

 Scope (Mit kell tenni? Kiket kell bevonni? Mekkora a projektköltségvetés? Hány projekt támogatott?) 

 Expected impact (rövid- és hosszútávú) 

 (Eligibility plusz feltétel) 

 Call results 

 Results (korábbi projektek) 

 



Mintacím szerkesztése Tipp partnerkereséshez  

 

 

 

 

 

 

 

 

Link a 2018-as és a 2019-es 
felhívás nyertes konzorciumához 

Tipp 1. Topic description 

Tipp 2. Horizon Dashboard, H2020 funded projects 

https://www.youtube.com/watch?v=IzgZ5R3jerQ&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=IzgZ5R3jerQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IzgZ5R3jerQ&feature=youtu.be


 

 

 

 

  

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

  dr. Hollósi Krisztina 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu 

www.nkfih.gov.hu 

http://www.h2020.gov.hu/   
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