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Mintacím szerkesztése Európai Innovációs Tanács  (EIC) 

Az EIC célja az áttörést jelentő, bármelyik tudomány és tématerületen, több ipari szektort, 
technológiát, tématerületet, az értéklánc több szintjét átfogó együttműködés révén 
megvalósuló, nagy kockázatú kutatás és innováció támogatása, mely lehetővé teszi, illetve 
meggyorsítja a cégek növekedését, nemzetközi terjeszkedését, új piacok és munkahelyek 
létrehozását.  
• jövőbeni feltörekvő technológiák (Future Emerging Technologies FET Open): korai fázisú 

(TRL 1-5), interdiszciplináris, radikálisan új tudományos és technológiai kutatást végző 
konzorciumok támogatása → Pathfinder 
FET-Open Challenging Current Thinking    FETOPEN-01-2018-2019-2020 - 2020. május 13. 
 

• KKV eszköz (SME Instrument): piacközeli, kockázatos, gyors növekedési potenciállal 
rendelkező innovatív projektek támogatása KKV-k, vagy KKV-k konzorciumai részére új 
termék, technológia, szolgáltatás, üzleti modell kifejlesztésére (TRL 6-9) → Accelerator 

SME Instrument (grant only and blended finance): március 18, május 19. (csak zöld 
témák), október 7. 

• innováció gyorsítása (Fast Track to Innovation): ipari vezetésű konzorciumok piacközeli 
innovációinak támogatása  

EIC-FTI-2018-2020, június 09, október 27 



Mintacím szerkesztése Mentorprogram 

NKFI Hivatal finanszírozásával 2020. október 7-ig  

A mentorálást az EU-s pályázatok, az innovációmenedzsment és az üzletfejlesztés terén 
tapasztalt külső szakértők végzik. 

• Tanácsadás a konkrét projekttel kapcsolatban (a fejlesztés újdonságtartalmának, valós 
piaci lehetőségeinek, a piacra jutás módjának vizsgálata; szellemitulajdon és annak 
védelme; a kkv által biztosítandó csapat alkalmasságának felmérése és a hiányzó 
kompetenciák beazonosítása; a projekt végrehajtásának megtervezése; üzleti 
számításokkal kapcsolatos tanácsadás, bemutatkozó előadás elkészítése). 

• A pályázat tervezetének átnézése: a formai és tartalmi elemek véleményezése; 
javaslatok megfogalmazása. 

• Felkészítés az interjúra: a bemutatkozó előadás prezentációja; a lehetséges 
interjúkérdések megbeszélése. 

A programra való regisztráció során megadott bemutatkozás alapján kerülnek 
kiválasztásra a mentorálandó vállalkozások. Regisztráció a Hivatal honlapján. 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/mentorprogram-indul  
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Mintacím szerkesztése KKV rásegítő pályázat – TERV! 

NKFI Hivatal finanszírozásával 2020-ban megjelenő pályázati 
felhívás 

• Célja: az Accelerator pályázatra való felkészülés az üzleti 
tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésének támogatásával 

• Támogatási keret: 100 millió Ft 

• Támogatás: 4 millió Ft/KKV 

•Értékelés: szakmai bírálat (hazai vagy nemzetközi bírálók)  

•Kötelező vállalás: Accelerator pályázat beadása 



Mintacím szerkesztése Közös programok 

Meghatározott témákban nemzetközi konzorciumokban történő KFI 
támogatása 

Az Európai Bizottság (H2020 keretében) és az adott programban 
résztvevő tagállamok általi közös nemzetközi 

• pályázati felhívás 

• értékelés - támogatási sorrend 

• szakmai monitoring 

DE külön  

• nemzeti támogatási szerződés (a saját országuk pályázóival) 

• a nemzeti támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése és utalása 

Nyertes magyar pályázók támogatása hazai pályázat keretében 
(NKFI Hivatal) - TERV 



NKFI Alap 

HORIZON 2020  
FORRÁS 

ECSEL 

nano- és mikroelektronika, kiber-

fizikai rendszerek, intelligens 

rendszerek integrációja,  

akár több szakterületet is átfogó téma 

(pl. mobilitás, egészségügy, energia, 

informatika, gyártástechnológia) 

CÉL 

Nemzetközi beadási határidő: előpályázat 2020. május 5.  

  továbbjutóknak  2020. szeptember 16 

Max. 48 hónap 
FUTAM

-IDŐ 

Nyertes nemzetközi konzorciumok  

magyar tagjainak támogatására: kb. 300 

millió Ft + EU-s támogatás 
TÁMOGATÁS 

Pályázás nemzetközi szinten,  

hazai támogatás nemzeti szabályok 

szerint az NKFIH pályázatán 

keresztül (NEMZ_ECSEL) 

PÁLYÁZÁS 

MENETE 

Nemzetközi konzorciumok: 

egyetemek, kutatóintézetek, 

KKV-k és nagyvállalatok 

PÁLYÁZÓK 

ECSEL nemzeti kapcsolattartó: 

agnes.divinyi@nkfih.gov.hu 

NEMZETKÖZI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOKNAK  

Ecsel – Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek Közös Program 
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NKFI Alap 

HORIZON 2020  
FORRÁS 

AAL  

Idősek életvitelét segítő 

infokommunikációs fejlesztések, a 

KKV-k és végfelhasználó szervezetek 

kötelező bevonásával 

CÉL 

Nemzetközi beadási határidő: 2020. május 22. 

12-30 hónap 
FUTAM

-IDŐ 

EU-s támogatás + 160 millió Ft 

magyar támogatás 
TÁMOGATÁS 

Pályázás nemzetközi szinten, 

támogatás nemzeti szabályok 

szerint az NKFIH pályázatán 

keresztül (NEMZ) 

PÁLYÁZÁS 

MENETE 

Vállalkozások és  

non-profit 

kutatóhelyek 

PÁLYÁZÓK 

AAL nemzeti kapcsolattartó: agnes.divinyi@nkfih.gov.hu 

NEMZETKÖZI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOKNAK  

AAL – Tevékeny és Önálló Életvitel Közös Program 
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Mintacím szerkesztése GYAKORNOK – TERV! 

NKFI Hivatal finanszírozásával 2020-ban megjelenő pályázati 
felhívás 

• Célja: Egyesült Királyság, Németország és Ausztria 
egyetemein tanuló tehetséges magyar állampolgárságú diákok 
hazai vállalkozások, felsőoktatási és kutatóintézeti 
kutatócsoportok KFI tevékenységéhez kapcsolódó nyári 
gyakorlati lehetőség biztosítása (2020. május 01. és 2020. 
szeptember 30. között, maximum 3 hónapra) 

• Támogatási keret: 50 millió Ft 

• Támogatás: 1,3 millió Ft/gyakornok 3 hónapra 



Mintacím szerkesztése 

 

 

 

 

  

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

  Divinyi Ágnes 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

agnes.divinyi@nkfih.gov.hu 

www.nkfih.gov.hu 

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