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ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK
Az Európai Unió 2014-2020 közötti kutatás-fejlesztési-innovációs költségvetésének
biztonsági munkaprogramja az ipari biztonságpolitika, a belső biztonsági stratégia és
a digitális biztonsági stratégia politikai prioritásainak együttese. Elsődleges feladata,
hogy
• erősítse az európai társadalom ellenálló képességét a természeti és ember okozta
katasztrófák ellen
•

harcoljon a szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen új igazságügyi szakértői
eszközök kifejlesztésétől kezdve a robban(t)ások elleni védelemig

•

javítsa az EU határőrizetét, kezdve a tengeri határvédelemtől a biztonsági ellátási
láncokig, támogatva az Unió kül- és biztonságpolitikáját a konfliktuskezeléstől a
békefenntartásig

•

és hogy támogatást nyújtson a kiberbiztonság erősítésében a biztonsági
információk megosztásától az új biztonsági modellekig.

2014. július 14.
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A Munkaprogram szerkezete

• DRS-2014-2015: Katasztrófavédelem (válságkezelés és
polgári védelem, klímaváltozás, a kritikus infrastruktúrák
védelme)
• FCT-2014-2015: Bűnözés- és terrorellenes küzdelem
(törvényszékek, jogérvényesítő képességek, biztonság városi
környezetben)
• BES-2014-2015: Határőrizet és belbiztonság (tengeri
határvédelem, határátkelők, biztonsági ellátási lánc, külső
biztonság)
• DS-2014-2015: Kiberbiztonság (adatvédelem, digitális
biztonság, bizalom)

2014. július 14.
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Horizon 2020 Participant Portal
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Katasztrófavédelmi felhívások
(H2020-DRS-2014)
DISASTER-RESILIENT SOCIETIES (DRS)
safeguarding and securing society, including adapting to climate change

I.
II.
III.
IV.
V.

Válságkezelés (2014 - 5 topik)
Katasztrófavédelem és klímaváltozás (2014 - 1 topik – a,b)
A kritikus infrastruktúrák védelme (2014 - 2 topik)
Kommunikációs együttműködési képesség (2014 - 1 topik)
Etikai és társadalmi dimenziók (2014 - 2 topik)

Költségvetés: II. DRS-9a & b 3 & 15 M EUR (+ 18 M EUR Climate)
III. DRS-17
7 M EUR (SME Instrument)
Egyéb:
55,4 M EUR
(2015: ~65,07 M EUR + ~28 M EUR Climate + ~7,4 M EUR SME Instrument)

2014. július 14.
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Katasztrófavédelmi felhívások
(H2020-DRS-2014-2015)
I. Válságkezelési témák
Cél: a természeti és ember okozta katasztrófák megelőzése, alátámasztva az EU kockázatkezelési- és –
értékelési politikáját

•
•
•

•
•
•
•
•

DRS-1-2015: Crisis management topic 1: Potential of current and new measures and
technologies to respond to extreme weather and climate events
DRS-2-2014: Crisis management topic 2: Tools for detection, traceability, triage and
individual monitoring of victims after a mass CBRN contamination and/or exposure
DRS-3-2015: Crisis management topic 3: Demonstration activity on large scale disasters and
crisis management and resilience of EU external assets against major identified threats or
causes of crisis
DRS-4- 2014: Crisis management topic 4: Feasibility study for strengthening capacitybuilding for health and security protection in case of large-scale pandemics – Phase I Demo !
DRS-5-2014: Crisis management topic 5: Situation awareness of Civil Protection decisionmaking solutions – preparing the ground for a Pre-commercial Procurement (PCP)
DRS-6-2015: Crisis management topic 6: Addressing standardisation opportunities in support
of increasing disaster resilience in Europe
DRS-7-2014: Crisis management topic 7: Crises and disaster resilience – operationalizing
resilience concepts
DRS-8-2014: Crisis management topic 8: Trans-national co-operation among National
Contact Points (NCPs) for Security

2014. július 14.
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Katasztrófavédelmi felhívások
(H2020-DRS-2014-2015)
II. Katasztrófavédelmi és klímaváltozási témák
Cél: olyan megoldások támogatása, melyek elősegítik a klímaváltozás problémáinak
leginkább kitett területek – kikötővárosok, kritikus infrastruktúrák, idegenforgalom –
védelmét
•

DRS-9-2014/2015: Disaster Resilience & Climate Change topic 1: Science and
innovation for adaptation to climate change: from assessing costs, risks and
opportunities to demonstration of options and practices

•

DRS-10-2015: Disaster Resilience & Climate Change topic 2: Natural Hazards:
Towards risk reduction science and innovation plans at national and European level

•

DRS-11-2015: Disaster Resilience & Climate Change topic 3: Mitigating the impacts
of climate change and natural hazards on cultural heritage sites, structures and
artefacts

2014. július 14.

www.nih.gov.hu

8

Katasztrófavédelmi felhívások – CSA,
RIA, IA (H2020-DRS-2014-2015)

•

DRS-9-2014/2015: Disaster Resilience & Climate Change topic 1: Science and innovation for
adaptation to climate change: from assessing costs, risks and opportunities to demonstration of
options and practices

Coordination & Support Actions–100% - legalább 1 tagállam/1 jogi személy
• terjesztést, figyelemfelkeltést és kommunikációt, hálózatosodást segítő koordinációs
és támogató szolgáltatások, gyakorlatok és tanulmányok
Research & Innovation Actions–100% - legalább 3 tagállam/ 3 jogi személy
• új tudás létrehozása, egy új technológia, termék, folyamat, szolgáltatás vagy
megoldási metódus megvalósíthatóságának feltérképezése
• alap-és alkalmazott kutatási, technológiafejlesztési és integrációs tevékenységek;
tesztelési és validációs folyamatok
Innovation Actions–70% - legalább tagállam/ 3 jogi személy
• non-profit intézmények kivételével (100%)
• új, módosított, javított termékek, eljárások, szolgáltatások létrehozása
• prototípusok elkészítése, tesztelése, demonstrációja, termékvalidálás és piaci
bevezetés
2014. július 14.

www.nih.gov.hu

9

Katasztrófavédelmi felhívások
(H2020-DRS-2014-2015)
III. A kritikus infrastruktúrák védelme – témák
Cél: felépíteni a társadalom és maguk a kritikus infrastruktúrák védelmét, beleértve
a kiberbűnözés és a kiberterrorizmus elleni védelmet
•
•

•

•
•

DRS-12-2015: Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart
grid” protection and resilience under “smart meters” threats
DRS-13-2015: Critical Infrastructure Protection topic 2: Demonstration activity on
tools for adapting building and infrastructure standards and design methodologies in
vulnerable locations in case of natural or man-originated catastrophes
DRS-14-2015: Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience
indicator - analysis and development of methods for assessing resilience
DRS-15-2015: Critical Infrastructure Protection topic 4: Protecting potentially hazardous and
sensitive sites/areas considering multi-sectorial dependencies
DRS-16-2014: Critical Infrastructure Protection topic 6: Improving the aviation security chain

2014. július 14.
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Katasztrófavédelmi felhívások – KKV
Eszköz (H2020-DRS-2014-2015)
DRS-17-2014/2015: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument
topic: “Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures”
Az innovatív KKV-k minden típusa számára,amelyek fejlődésre,növekedésre és
nemzetközi szintre lépésre készek
• Bottom-up megközelítés a„Társadalmi kihívások”és a„Vezető szerep az ipari
technológiák területén”programok szabta keretekben
• Csak KKV-k pályázhatnak támogatásért, egy-egy KKV önállóan is pályázhat
• Három fázis:1. koncepció 2. demonstráció 3. piacosítás
• Minden fázis hozzáférhető minden KKV számára, bármikor a pályázati
felhívás megnyitását követően (negyedévente beadási határidők)
• 1. fázis: 50 ezer EUR átalánytámogatás, 2. fázis: 70%-os EU-finanszírozás
• (2014 - 1. fázis, 1. kör eredményei: 42 EU-pályázat/4 támogatott)
• 2014 és 2015: 1. fázis – ~14 pályázat/év, 2. fázis – ~4 pályázat/év
2014. július 14.
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Katasztrófavédelmi felhívások
(H2020-DRS-2014-2015)
IV. Kommunikációs technológiák és együttműködési képesség –
témák
Cél: a katasztrófavédelmi menedzsment kommunikációs készségeinek előmozdítása,
főleg ami a válsághelyzetre reagáló szereplőket és a helyzeti tudatosságot illeti

• DRS-18-2015: Communication technologies and interoperability topic 1:
interoperable next generation of broadband radio communication system
for public safety and security – Pre-commercial Procurement (PCP)
• DRS-19-2014: Communication technologies and interoperability topic 2:
Next generation emergency services

2014. július 14.
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Katasztrófavédelmi felhívások
(H2020-DRS-2014-2015)
V. Etikai és társadalmi dimenziók – témák

•

DRS-20-2014: Ethical/Societal Dimension topic 1: Improving protection of Critical
infrastructures from insider threats

•

DRS-21-2014: Ethical/Societal Dimension topic 2: Better understanding the links
between culture, risk perception and disaster management

•

DRS-22-2015: Ethical/Societal Dimension topic 3: Impact of climate change in third
countries on Europe's security

2014. július 14.
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Katasztrófavédelmi felhívások – etikaitársadalmi dimenziók (H2020-DRS-2014)
Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including
adapting to climate change
Ethical/Societal Dimension topic 1: Improving protection of
Critical infrastructures from insider threats (DRS-20-2014 )
Feladatok:
•
•

Radikális, terroristagyanús magatartásformák azonosítása (családi-társadalmi
környezet, pszichológiai, vallási-ideológiai személyiségrajz, közösségi
médiahasználat, szocio-ökonómiai és politikai tényezők)
Pályaelemzés a radikális gondolattól az erőszakos cselekvésig

Elvárások:
•
•

Az EU antiterrorista és kiemelt infrastruktúrát védő politikájának segítése
A belső fenyegetés előzetes kiszűrése

Az akció típusa: Coordination and Support Action

2014. július 14.
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Bűnözés- és terrorellenes felhívások
(H2020-FCT-2014-2015)
FIGHT AGAINST CRIME AND TERRORISM (FCT)

I.
II.
III.
IV.

Törvényszékek
Jogérvényesítő képességek (2014 - 5 topik)
Biztonság városi környezetben (2014 - 3 topik)
Etikai és társadalmi dimenziók (2014 - 2 topik)

Költségvetés: 56,77 M EUR (2015: ~44,26 M EUR)

2014. július 14.
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Bűnözés- és terrorellenes felhívások
(H2020-FCT-2014-2015)

Célok
• a bűnügyi és terrorincidensek megelőzésének együttes
segítése
• a bűnügyi és terrorincidensek esetleges következményeinek
csillapítása
• új eszközök és képességek kifejlesztése a szervezett
(kiber)bűnözés, az illegális kereskedelem és a terrorizmus
ellen,
• beleértve a szélsőséges eszmék azonosítását és a légiforgalom
elleni fenyegetéseket is.

2014. július 14.
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Bűnözés- és terrorellenes felhívások
(H2020-FCT-2014-2015)
I. Törvényszékek – témák:
•

FCT-1-2015: Forensics topic 1: Tools and infrastructure for the fusion, exchange
and analysis of big data including cyber-offenses generated data for forensic
investigation

•

FCT-2-2015: Forensic topic 2: Advanced easy to use in-situ forensic tools at the
scene of crime

•

FCT-3-2015: Forensics topic 3: Mobile, remotely controlled technologies to
examine a crime scene in case of an accident or a terrorist attack involving CBRNE
materials

•

FCT-4-2015: Forensics topic 4: Internet Forensics to combat organized crime

2014. július 14.
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Bűnözés- és terrorellenes felhívások
(H2020-FCT-2014-2015)
II. Jogérvényesítő képességek – témák
•

FCT-5-2014: Law enforcement capabilities topic 1: Develop novel monitoring systems and
miniaturised sensors that improve Law Enforcement Agencies' evidence- gathering abilities

•

FCT-6-2015: Law Enforcement capabilities 2: Detection and analysis of terrorist-related
content on the Internet

•

FCT-7-2014: Law enforcement capabilities topic 3: Pan European platform for serious gaming
and training

•

FCT-8-2014: Law enforcement capabilities topic 4: Trans-national cooperation among public
end-users in security research stakeholders

•

FCT-9-2015: Law Enforcement capabilities topic 5: Identity Management

2014. július 14.
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Bűnözés- és terrorellenes felhívások
(H2020-FCT-2014-2015)
III. Biztonság városi környezetben – témák
•

FCT-10-2014: Urban security topic 1: Innovative solutions to counter security
challenges connected with large urban environment

•

FCT-11-2014: Urban security topic 2: Countering the terrorist use of an explosive
threat, across the timeline of a plot, including the detection of explosives in a flow

•

FCT-12-2014 Urban security topic 3: Minimum intrusion tools for de-escalation
during mass gatherings improving citizens’ protection

2014. július 14.
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Bűnözés- és terrorellenes felhívások
(H2020-FCT-2014-2015)
Fight against crime and Terrorism
Urban security topic 1: Innovative solutions to counter security
challenges connected with large urban environment (FCT-10-2014)
•
•
•
•

Innovatív biztonsági megoldások nagyvárosi környezetben
Interdiszciplináris és bottom-up megközelítés
Technológiai platformok fejlesztése (tartalmi közreműködés)
Célzott támogatás: 3-5M €

Az akció típusa: Research and Innovation Action

2014. július 14.
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Bűnözés- és terrorellenes felhívások
(H2020-FCT-2014-2015)

IV. Etikai és társadalmi dimenziók – témák
•

FCT-13-2014: Ethical/Societal Dimension Topic 1: Factors affecting (in-) security

•

FCT-14-2014: Ethical/Societal Dimension Topic 2: Enhancing cooperation between law
enforcement agencies and citizens - Community policing

•

FCT-15-2015: Ethical/Societal Dimension Topic 3: Better understanding the role of new social
media networks and their use for public security purposes

•

FCT-16-2015: Ethical/Societal Dimension Topic 4 - Investigating the role of social,
psychological and economic aspects of the processes that lead to organized crime (including
cyber related offenses), and/or terrorist networks and their impact on social cohesion

•

FCT-17-2015: Fast track to Innovation Topic

2014. július 14.
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Aktuális felhívások (H2020-FCT-2014)

Fight against crime and Terrorism
Ethical/Societal Dimension Topic 1: Factors affecting (in-)
security (FCT-13-2014)
Feladatok:
•
•
•
•

Társadalmi csoportok „bizonytalanságérzetének” kutatása egyéni és csoportos
mintavétel alapján
Demográfiai modellek kialakítása nem, életkor, jövedelem, hivatás stb. szerint
Célcsoportok azonosítása a döntéshozók számára
Antropológiai dimenzió

Elvárások:
•
•
•
•

A döntéshozatal segítése
Egyéni és csoporthatások azonosítása
Védelmi stratégia tervezése
A demográfiai háttérhatások jobb megértése

Az akció típusa: Coordination and Support Action

2014. július 14.
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Határőrizeti és külbiztonsági
felhívások (H2020-BES-2014-2015)
BORDER SECURITY AND EXTERNAL SECURITY (BES)

I.
II.
III.
IV.
V.

Tengeri határőrizet
Határátkelők
Biztonsági ellátási lánc (2014 - 1 topik)
Külső biztonság (2014 - 1 topik)
Etikai és társadalmi dimenziók (2014 - 1 topik)

Költségvetés:

2014. július 14.

20,78 M EUR (2015: ~44,37 M EUR)
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Határőrizeti és külbiztonsági
felhívások (H2020-BES-2014-2015)
Cél: eszközök és képességek fejlesztése; rendszerek, eljárások, felszerelések
és módszerek erősítése a határőrizethez való gyors alkalmazkodás
érdekében
•

•
•

•

az ellenőrzési és felügyeleti rendszerek fejlesztése és erősítése, kihasználva az
EUROSUR teljes potenciálját és új határátlépési okmányok kiterjedtebb
használatát, együttműködésben a SMART BORDERS kezdeményezéssel
a biztonsági eszközök ellátási láncának fejlesztése és erősítése, összhangban az EU
vámpolitikájával
azon új technológiák és képességek fejlesztése, melyek az EU kül- és
biztonságpolitikájának polgári feladatait erősítik, kezdve a humanitárius
segítségnyújtástól a határőrizeti koordinációig, a békefenntartástól a válság utáni
stabilizációig, beleértve a konfliktus-megelőzést, a béketeremtést és a mediációt
a konfliktusforrások korai azonosítása a konfliktusok sújtotta zónák igazságügyi
eljárásainak visszaállítása és rehabilitációja érdekében

2014. július 14.
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Határőrizeti és külbiztonsági
felhívások (H2020-BES-2014-2015)
I. Tengeri határőrizet - témák
• BES-1-2015: Maritime Border Security topic 1: radar systems for the
surveillance of coastal and pre-frontier areas and in support of search and
rescue operations
• BES-2-2015: Maritime Border Security topic 2: Low cost and “green”
technologies for EU coastal border surveillance
• BES-3-2015: Maritime Border Security topic 3: Light optionally piloted vehicles
(and sensors) for maritime surveillance
• BES-4-2015: Maritime Border Security topic 4: Detection of low flying aircraft
at near shore air space

2014. július 14.
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Határőrizeti és külbiztonsági
felhívások (H2020-BES-2014-2015)

II. Határátkelők – témák
• BES-5-2015: Border crossing points topic 1: Novel mobility
concepts for land border security
• BES-6-2015: Border crossing points topic 2: Exploring new
modalities in biometric-based border checks
• BES-7-2015: Border crossing points topic 3: Optimization of
border control processes and planning

2014. július 14.
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Határőrizeti és külbiztonsági
felhívások (H2020-BES-2014-2015)

III. Biztonsági ellátási lánc – témák

• BES-8-2015: Supply Chain Security topic 1: Development of
an enhanced non-intrusive (stand-off) scanner
• BES-9-2014: Supply Chain Security topic 2: Technologies for
inspections of large volume freight

2014. július 14.
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Határőrizeti és külbiztonsági
felhívások (H2020-BES-2014-2015)

IV. Külső biztonság - témák
• BES-10-2015: Information management topic 1: Civilian humanitarian mission
personnel tracking
• BES-11-2015: Information management topic 2: Information management,
systems and infrastructure for civilian EU External Actions
• BES-12-2014: Conflict prevention and peace building topic 1: Enhancing the
civilian conflict prevention and peace building capabilities of the EU
• BES-13-2015: Conflict prevention and peace building topic 2: Training curricula
for Conflict Prevention and Peace Building personnel

2014. július 14.
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Határőrizeti és külbiztonsági
felhívások (H2020-BES-2014-2015)
Border Security and External Security
Conflict prevention and peace building topic 1: Enhancing the
civilian conflict prevention and peace building capabilities of
the EU (BES-12-2014 )
•
•
•
•
•
•

elemzés az EU, a Társult államok és a nemzetközi szervezetek
konfliktuskezelési és békefenntartási módszereiről (Article 42-46)
eszközkatalógus és képességmegosztás polgárháborús konfliktus
megelőzése céljából
hosszú távú békefenntartási stratégiai tervezés
tanulmány a legjobb gyakorlatokról és tapasztalatokról
kutatási prioritások azonosítása
különös figyelem a polgári-katonai szinergiákra gyakorlati szinten
Az akció típusa: Coordination and Support Action

2014. július 14.
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Digitális biztonsági felhívások (H2020DS-2014-2015)
DIGITAL SECURITY (DS)

DS-1
DS-2
DS-3
DS-4
DS-5
DS-6

Privacy (2014 – 1 topik)
Access Control (2014 – 1 topik)
The role of ICT in Critical Infrastructure Protection
Secure Information Sharing
Trust eServices
Risk management and assurance models (2014 – 1 topik)

Költségvetés: DS-1 (19,04 M EUR)
DS-2 (18,00 M EUR)
DS-6 (10,00 M EUR)

2014. július 14.
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Digitális biztonsági felhívások (H2020DS-2014-2015)

CÉLOK
• A kiberbiztonság erősítése azon digitális biztonsági, adatvédelmi és bizalmi
megoldások függvényében, melyek kiállták az alapkutatási körülmények
próbáját
• a koncepciók és eljárások egy ellenőrzési fázis utáni piacközeli állapotba
juttatása
Mindazonáltal számos olyan megoldatlan kiberbiztonsági, adatvédelmi
feladat marad, amely magában hordja egy hosszabb távú kutatás témáját.
Mivel az ICT az a terület, amely folyamatosan új és új technológiai és eljárási
területeket generál, ezért ez a felhívás a kiegészítője a Horizon 2020 LEIT
pillérje ICT fejezetének.
2014. július 14.
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Kutatás besorolása –Technológiai
készültségfok (TRL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRL 1 –basic principles observed
TRL 2 –technology concept formulated
TRL 3 –experimental proof of concept
TRL 4 –technology validated in lab
TRL 5 –technology validated in relevant environment (industrially relevant
environment in the case of key enabling technologies)
TRL 6 –technology demonstrated in relevant environment (industrially
relevant environment in the case of key enabling technologies)
TRL 7 –system prototype demonstration in operational environment
TRL 8 –system complete and qualified
TRL 9 –actual system proven in operational environment (competitive
manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)

2014. július 14.

www.nih.gov.hu

32

HASZNOS TIPPEK (1)

• Nincs hiánypótlás! (5 hónapon belül bírálat + 3
hónapon belül szerződéskötés)
• A MP és mellékleteinek gondos elolvasása;
mik az elvárások?
• A pályázat utólagos gondos elolvasása, a
következetlenségek kigyomlálása
• A pályázat külső elolvastatása
2014. július 14.
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HASZNOS TIPPEK (2)

• Egyszerű, nyelvileg helyes és tömör angolság
• A célkitűzések, mérföldkövek gondos
bemutatása
• Táblázatok, grafikonok használata
• A projektméret és konzorcium összhangja a
kiírással
• Impact: 1,5-szörös szorzó (IA & SME
Instrument)
2014. július 14.
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HASZNOS TIPPEK (3)

• Erős konzorciumok építése
• Felesleges és „alvó” partnerségek kerülése
• Szakmailag releváns végfelhasználók és KKV-k
bevonása
http://www.h2020.gov.hu/
Pályázatot az utolsó pillanatban beadni tilos!
2014. július 14.
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BEADÁSI HATÁRIDŐK IDŐRENDBEN
DRS-17-2014/2015 KKV Eszköz
Phase 1
24/09/2014
17/12/2014

Phase 2
09/10/2014
17/12/2014

Phase 1
Phase 2
18/03/2015
17/06/2015
17/09/2015
16/12/2015

2014. augusztus 28. 17 óra
2015. évi pályázati linkek: március 25-től
DS – 3, 4, 5 : 2015. április 21. 17 óra
2015. augusztus 27. 17 óra
2014. július 14.
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Köszönöm a figyelmet!
Mészáros Gergely
gergely.meszaros@nih.gov.hu
Tel.: O6-1-484-2567
2014. július 14.
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