TÁ JÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI INNOVÁCIÓS TANÁCSRÓL – BUDAPEST, 2019.
MÁ JUS 17.
Új megközelítés az európai kutatók és innovátorok támogatására – az Európai Innovációs Tanács (EIC)
Időpont: 09:30 - 12:40
Helyszín: Európa Pont (1024 Budapest, Lövőház u. 35.)
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatallal együttműködésben
tájékoztató rendezvényt szervez a 2019-től kísérleti jelleggel elinduló, majd 2021-től még ambiciózusabb keretekkel
megvalósuló Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council – EIC) pályázatainak bemutatására. Az információs
napon az Európai Bizottság képviselői bemutatják az EIC céljait, valamint a pályázatok beadásához, értékeléséhez kapcsolódó
gyakorlati tudnivalókat.
A következő két évben több, mint 2 milliárd euró összegű finanszírozás áll rendelkezésre a műszaki szempontból áttörést
jelentő, nagy üzleti potenciállal és gyors növekedési kilátásokkal rendelkező innovációk kifejlesztésének támogatására.


Az EIC ún. Pathfinder (felderítő) pilot keretében a 2019-2020-as időszakban akár 4 millió eurót is nyerhetnek a korai
fázisú, radikálisan új technológiákat célzó, együttműködésen alapuló, interdiszciplináris kutatások, egyrészt
bármelyik tématerületen (FET Open), másrészt meghatározott fókuszterületekre vonatkozóan (FET Proactive):
emberközpontú mesterséges intelligencia, beültethető önálló eszközök és anyagok, áttörést jelentő zéró károsanyag
kibocsátású energiatermelés a teljes dekarbonizáció érdekében, jövőbemutató technológiák a közösségi élményért,
mérhetővé tenni a mérhetetlent – nanoméret alatti tudomány a nanometrológiáért, digitális ikrek az
élettudományban.



Az EIC Accelerator pilot programból az önállóan pályázó KKV-k bármilyen tématerületen megvalósuló piacközeli
innovációinak felgyorsítására 1,3 milliárd eurót fordítanak. Az egyes projektekre vissza nem térítendő támogatást
(2,5 millió euróig), valamint vegyes finanszírozást (vissza nem térítendő támogatás 2,5 millió euróig és cégekben
tulajdoni részesedést jelentő befektetés 15 millió euróig) biztosítanak.

Az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram valamennyi pályázati lehetőségével, így az EIC-vel kapcsolatban is
bővebb tájékoztatást nyújtanak az NKFI Hivatal H2020 Nemzeti Kapcsolattartói.
Regisztráció (2019. május 15-ig.)
Program:
9:00

Üdvözlő kávé

09:30

Az Európai Innovációs Tanács szakpolitikai céljainak bemutatása
Patrick CHILD, főigazgató-helyettes, Európai Bizottság, DG RTD

10:00

Köszöntő beszéd
Szigeti Ádám, innovációért felelős helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium

10:10

Panelbeszélgetés az EIC-vel kapcsolatos tervekről és várakozásokról
Patrick Child, főigazgató-helyettes, Európai Bizottság
Keith Sequeira, főtanácsadó, kutatásért, tudományért és innovációért felelős biztos kabinetje
Szigeti Ádám, innovációért felelős helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium
Dr. Szabó István, elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Lakatos Zsuzsanna, Falcon-Vision Zrt., nyertes pályázó

10:50

Kérdések és válaszok

11:10

Finanszírozási lehetőségek. A 2019-20-as munkaprogram újdonságai.
A pályázatok beadásához és értékeléséhez kapcsolódó gyakorlati tudnivalók.
Keith Sequeira, főtanácsadó, kutatásért, tudományért és innovációért felelős biztos kabinetje
Katarzyna Jakimowicz, vezető program tanácsadó, Európai Bizottság, DG RTD

12:10

Kérdések és válaszok

12:40

Szendvicsebéd

Az esemény nyelve angol, tolmácsolás nélkül.

