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

2%
3%
38%

Közös Kutatóközpont (JRC)

Egyéb

1,9 Mrd €

3,3 Mrd €

Európai Innovációs és
Technológiai Intézet (EIT)

1. Pillér
Kiváló tudomány

2,7 Mrd €

24,4 Mrd €

III. Pillér
Társadalmi Kihívások

II. Pillér
Ipari vezető szerep

29,7 Mrd €

17 Mrd €

78, 9 Mrd €

A fő kiválasztási elv a tudományos és
technológiai kiválóság (nincs előre allokált
nemzeti forrás)
Közvetlenül Brüsszelből nemzetközi
konzorciumokban pályázható források

4%
31%
22%

A II. és III. pillér
költségvetésének 20% KKV-khoz
kerül (ebből 7% KKV eszköz)

Mintacím
szerkesztése
A Horizon
2020 program rendszere
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

Finanszírozási konstrukciók:


RIA és IA (- lump sum)



CSA



MSC-COFUND



ERC frontier research



EIC-SME (Ph2)



ERC PoC



ERA-NET Cofund



MSC-ITN



PCP/PPI Cofund



MSC-IF



EJP Cofund



MSC-RISE

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/h2020grant-factsheet_en.pdf

Mintacím
szerkesztése
Funding &
Tenders Portal (Participant Portal)
 Pályázati lehetőségek közötti keresés (nem
csak H2020!) Tipp: focus area/key word
 Háttérdokumentumok (számos útmutató),
GYIK, 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

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
szerkesztésea felhívások között?
Hogyan keressünk

H2020

Work Programme
2018-20

Call for proposal

Topic

Tipp 2. Horizon Dashboard, H2020 funded projects

Mintacím
szerkesztése
Tipp partnerkereséshez
Tipp 1. Topic description

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

Mintacím
szerkesztése
H2020 projekt
ütemezése

Min. 3-4 hónap
3 hónap
Kb. 1 hónap

5 hónap
Kb. 1 hónap

60 nap
17 hónap
90 nap

Pénzügyi tervezés
– mit értünk költségvetés alatt az
Mintacím
szerkesztése
ütemezés egyes szakaszaiban?

Pályázat és
támogatási szerződés:
Becsült költségvetés

Projektmegvalósítás
(időközi és
záróbeszámoló):
Tényleges költségek
felmerülése

Ellenőrzés/audit:
Végleges támogatási
összeg

A becsült költségvetés a kedvezményezett által
vállalt feladatoktól függ.
De: a lehívható támogatás a ténylegesen
felmerült és elszámolható költségektől függ.
Az előleg nem garancia a végleges támogatási
összegre.

Mit kér a tervezéshez a koordinátor?
 avarage monthly rate (PM rate)
 time (PM) to spend in accordance with work
description and roles
 estimation of further expenses (third
parties!)
Mit ellenőriz az értékelő?
 A költségvetés kiegyensúlyozott voltát (pl. ne
koncentrálódjon a költségvetés egy
partnernél vagy a partnerek központi
csoportjánál).
 A PM elosztás kiegyensúlyozott voltát.
 A nagyobb költségvetési tételek indokoltságát.
A felhasználni kívánt erőforrások
szükségességét.

Az értékelés nem terjed ki az igényelt támogatás
összegének vizsgálatára.

Mintacím
Pénzügyiszerkesztése
tervezés – elszámolható költségek
Közvetlen személyi költségek
Egyéb közvetlen költség (utazási költség, infrastruktúra értékcsökkenési leírása,
anyagköltség, bizonyos kiegészítő szolgáltatások költsége)
Alvállalkozói költség (korlátozott!)
Közvetett költség (25% átalány)
Amennyiben a munkaprogram megengedi, további speciális költségek (pl. projekten
belül kiírt tesztelési pályázat)

Mintacím
Pénzügyiszerkesztése
tervezés – harmadik felek bevonása

Kapcsolt jogalany (linked third party): munkacsomag feladat (action task) +
projekten túlmutató jogi kapcsolat → felmerült költségeinek elszámolása.
Infrastruktúra szolgáltató (third party providing in-kind contribution) → felmerült
költségeinek elszámolása.
Alvállalkozó (subcontractor): munkacsomag feladat (action task) + legjobb érték-ár
arány → alvállalkozói díj elszámolása.
Kiegészítő szolgáltatást nyújtó (contractor): legjobb érték-ár arány → szolgáltatói díj
elszámolása.

Mintacím
szerkesztése
Mit érdemes
még tudni egy H2020 projektről?














Döntő mértékben kutatói bér finanszírozás (nem beruházási célú projektek).
Munkaidő ráfordítás arányú elszámolás (timesheet, FTE, Gantt-chart).
Órabér számítás – kalkulációs képlet.
Tárgyi eszköz, infrastruktúra – felhasználás arányos értékcsökkenési leírás (Gantt-chart).
Best value for money – alvállalkozás, (eszköz)beszerzés, szolgáltatás igénybevétele (intézményi szabályzat,
legegyszerűbben alátámasztható: 3 ajánlat).
Költségfelosztási kulcs → közvetett költség.
1 árfolyam / beszámolási időszak.
Biztosíték helyett előlegből visszatartás.
Kötelező vállalások (pl. létszámnövelés, bevételnövelés) helyett „deliverables” (konferencia, tanulmány, prototípus),
disszemináció, eredmények védelme, hasznosítás (→ draft plan for the exploitation and dissemination of the results).
Kötelező konzorciumi megállapodás (addig titoktartási megállapodás!)
Ne felejtsék el betervezni: open access díja, szabadalmi ügyvivő díja, szabadalom megadásának hatósági díja,értékhatár
felett könyvvizsgáló díja.
Számlák benyújtására audit esetében van szükség, a beszámolás során nem.
Fenntartási kötelezettség → hasznosításról történő gondoskodás kötelezettsége 4 évig.

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/

