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Az EUREKA program

• 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, 

• Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének erősítése

• Piac-orientált K+F tevékenység támogatása nemzetközi együttműködési
projektek formájában

• Résztvevők: vállalatok (KKV-k, nagyvállalatok), kutatóintézetek, egyetemek

• Magyarország 1992 óta tagja



3

11600+

SMEs

More than €38 billion 
invested

More than 6400 projects 
launched

TODAY

3800+

Universities

4000+

Research 

Centres

7300+

Large 

Companies

1985

6444

€38.6B

Total budget

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016

Total number of projects



Full members 41 full members

(40 countries + European Commission)

National information points
(Albania, Bosnia and Herzegovina)

Associated countries
(Argentina, Canada, Chile, South Africa)

International cooperation

Partner countries
(South Korea)
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Az EUREKA-program részletei I.

• Az EUREKA-projektek célja új termékek, technológiák, eljárások kifejlesztése
nemzetközi együttműködés keretében

• Bottom-up megközelítés – a projektek témája a résztvevő vállalatok által szabadon
választott

• Minimum 2 EUREKA tagállam intézményei közti együttműködés

• Hozzáférés a nemzeti állami és magán forrásokhoz

• Hazai EUREKA-pályázat: Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása 
(https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-
reszvetel-tamogatasa-2020-123-eureka/palyazati-felhivas)



Az EUREKA-program részletei II.

• Hazai EUREKA-pályázat: Az EUREKA programban való magyar részvétel 
támogatása (https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-
programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2020-123-eureka/palyazati-
felhivas )

• Nemzetközi EUREKA-projektjavaslat (SmartSimple platform) 
(https://www.eurekanetwork.org/countries/hungary/network-projects/apply)

A nemzetközi projektjavaslat kidolgozása (pályázói jogosultság, elszámolható költségek 
stb.) magyar oldalról a hazai pályázat feltételrendszere szerint kell, hogy történjen!

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2020-123-eureka/palyazati-felhivas
https://www.eurekanetwork.org/countries/hungary/network-projects/apply


Az EUREKA-program részletei III.

• A nemzetközi EUREKA-projektjavaslatok benyújtása folyamatos

• A hazai általános EUREKA-pályázatok benyújtása: 2021. április 30. és október 28.

• Speciális EUREKA-felhívások:

 bilaterális: Ausztria, Németország

 klaszter: CELTIC-NEXT (Next-generation communications), EUROGIA 
2020 (Sustainable energy solutions), ITEA3 (Software innovation), SMART 
(Advanced manufacturing)



Az EUREKA-program részletei IV.
• Bilaterális EUREKA-felhívások: 

 Ausztria - https://www.eurekanetwork.org/open-calls/austria-hungary-call-
projects-2020 (önvezető járműtechnológiák!), 2021. január 27. (nemzetközi 
beadás), 2021. február 10. (hazai beadás)

 Németország – egyeztetés alatt (MI, kvantum, önvezető járműtechnológiák, ipar 
4.0, biotechnológiák + bottom-up), 2020. őszi megjelenés és 2021. márciusi 
beadás

https://www.eurekanetwork.org/open-calls/austria-hungary-call-projects-2020


Az EUREKA-program részletei V.

• EUREKA-klaszterfelhívások: az EUREKA klaszterek jellemzően a teljes értékláncot 
lefedő, az ipari nagyvállalattól az akadémiai-kutatóintézeti szereplőkön át a KKV-kig terjedő 
konzorciális együttműködéseket támogatják, nemritkán 6-8 szereplővel.

 CELTIC-NEXT: https://www.celticnext.eu/

 EUROGIA 2020: http://www.eurogia.com/

 ITEA3: https://itea3.org/

 SMART: https://www.smarteureka.com/en/

https://www.celticnext.eu/
http://www.eurogia.com/
https://itea3.org/
https://www.smarteureka.com/en/


2020-1.2.3-EUREKA

 Támogatásra jogosultak köre: Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési 
kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), 
Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, 
Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), ELKH kutatóintézetei

 Keretösszeg: 3 200 millió forint (ebből 500 millió az általános EUREKA, 900 
millió az osztrák-magyar és 1 800 millió a német-magyar bilaterális pályázat)



2020-1.2.3-EUREKA

 A hazai pályázat benyújtására csak olyan pályázó jogosult, amely az EUREKA 
Titkárság adatbázisában vagy az EUREKA klaszterek nyilvántartásában szereplő 
angol nyelvű és a nemzetközi konzorcium által benyújtott EUREKA 
projektjavaslatban vagy jóváhagyott projektben partnerként/konzorciumvezetőként 
szerepel, amelyet a magyar EUREKA Nemzeti Projekt Koordinátor igazol. A hazai 
támogatásra az egyazon nemzetközi EUREKA projektben részt vevő magyar 
partnereknek konzorciumot alkotva kell pályázniuk. 



2020-1.2.3-EUREKA
Támogatási kérelmet nyújhatnak be:

a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági 
szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek 

• legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és 

• kettős könyvvitelt vezetnek és 

• nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

b) Nonprofit gazdasági társaságok esetében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 
108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a 
továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-
tudásközvetítő szervezetnek minősüljenek. 



2020-1.2.3-EUREKA
• c)Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül az 551, 552, 

559, 562, 563, 569 599, 931 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt 
államilag elismert, nem állami felsőoktatási intézmények (egyházi vagy magán 
felsőoktatási intézmények), amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. 
pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek, 

• d)Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 
312, 322, 341 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek 
minősülnek. 



2020-1.2.3-EUREKA
Az Osztrák-Magyar EUREKA alprogram esetén 

• a nemzetközi konzorciumnak osztrák és magyar partnerek együttműködésében kell 
megvalósulnia. Magyar részről vállalkozás bevonása kötelező, egyetem vagy 
kutatóintézet bevonása ajánlott. A teljes nemzetközi konzorcium költségvetésében az egy 
ország szervezeteire jutó finanszírozás nem lehet kevesebb 30%-nál. 

• Bátorítjuk a 2019. évi előkészítő osztrák-magyar pályázat keretében elindított projektek 
folytatását, de a felhívás új pályázók számára is nyitott. (További érdekes információk 
elérhetők itt: https://www.automateddrive.bme.hu/blog-posts/3rd-zalazone-trilateral-
online-conference)

• A pályázható keretösszeg projektszinten 50-500 millió forint.

https://www.automateddrive.bme.hu/blog-posts/3rd-zalazone-trilateral-online-conference


2020-1.2.3-EUREKA
A Német-Magyar EUREKA alprogram esetén 

• a nemzetközi konzorciumnak legalább egy német és egy magyar vállalkozásból kell 
állnia, partnerként egyetem vagy kutatóintézet bevonása ajánlott. A konzorciumban 
az egy ország szervezeteire jutó finanszírozás nem lehet kevesebb 25%-nál.

• A pályázható keretösszeg projektszinten 50-200 millió forint.



2020-1.2.3-EUREKA

Az általános EUREKA program esetén 

• a nemzetközi konzorciumnak legalább egy nemzetközi, az adott EUREKA-tagállam
szabályai szerinti intézménynek és egy magyar vállalkozásból kell állnia. A 
konzorciumban az egy ország szervezeteire jutó finanszírozás nem lehet 
kevesebb 25%-nál.

• A pályázható keretösszeg projektszinten 20-70 millió forint.



2020-1.2.3-EUREKA
Támogatási intenzitás 

alkalmazott kutatás esetén: kísérleti fejlesztés esetén:

 Kisvállalkozás – 80% Kisvállalkozás – 60%

 Középvállalkozás – 75% Középvállalkozás – 50%

 Nagyvállalkozás – 65% Nagyvállalkozás – 40%

Egyetemek és kutatóintézetek: 100%
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