Tématerületi Kiválósági Program 2021 – Gyakran Ismételt Kérdések I.
A 2020. évi Tématerületi Kiválósági Program „Intézményi Kiválóság” Alprogramja (IKA)
keretében támogatott tématerületi kutatásunkat bontva szeretnénk folytatni a jövőben,
lehetséges-e ilyen formában több támogatási kérelem benyújtása? A támogatási
kérelmeken mit jelöljünk be ebben az esetben: TKP 2020 IKA tématerületi kutatás
folytatása vagy a felosztás miatt új tématerületi kutatás indítása?
A Pályázati kiírás 3.1 pontja szerint a támogatásra jogosult intézmények és szervezetek
tématerületenként nyújthatnak be támogatási kérelmet a 2020. évi TKP IKA alprogramban
támogatott tématerületi kutatás folytatásaként vagy új, önálló tématerületi kutatásra. A TKP 2020
IKA keretében támogatott tématerületi kutatások bontása és egyes részeinek új tématerületi
kutatásként való elindítása nem minősül önálló tématerületi kutatásnak, ezért nem támogatott a
TKP 2021 keretében.

A TKP 2020 „Nemzeti Kihívások” Alprogram (NKA) keretében támogatott tématerületi
kutatásunk megvalósítási időszaka 2022-ben zárul. Ennek folytatására benyújtható-e
támogatási kérelem, amennyiben a TKP 2021 keretében támogatott tématerületi kutatás
csak 2022-ben, a TKP 2020 támogatás lejártát követően indulna el?
Nem, a Pályázati kiírás 3.1 pontja szerint csak olyan tématerületi kutatással kapcsolatban nyújtható
be támogatási kérelem, amely jelenleg nem részesül teljes vagy részleges támogatásban a 2022 végéig
futó TKP 2020 NKA alprogram keretében. A TKP 2020 NKA keretében támogatott tématerületi
kutatások 2022 utáni folytatásával kapcsolatban a tervezés megkezdődött, és még az első
tématerületi kutatások zárása előtt az NKFI Hivatal értesíteni fogja a Kedvezményezetteket a
lehetőségekről.

A TKP 2021 Egészség Alprogram esetében a támogatási kérelmenként – vagyis
tématerületi kutatásonként – benyújtható támogatási igény maximum 2 milliárd forint. Ezt
évente érthetjük 2021 – 2025 között?
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Nem, a TKP 2021 Pályázati kiírás 7. pontjában alprogramonként meghatározott támogatási
kérelmenként igényelhető maximális támogatási összeg a tématerületi kutatás teljes megvalósítási
időszakára értendő. A tématerületi kutatás megvalósítási időszaka minimum 12 hónap, maximum
a 2025. december 31-ig tartó időszak lehet.

Amennyiben most 12 hónapra nyújtunk be támogatási kérelmet, várható-e, hogy a
Tématerületi Kiválósági Program 2025-ig ismét meghirdetésre kerül hasonló feltételek
mellett?
A Tématerületi Kiválósági Program ismételt meghirdetése 2026 előtt nem, ez alól kivételt képeznek
a TKP 2020 NKA keretében jelenleg támogatott tématerületi kutatások 2022 utáni folytatása,
amelyekkel kapcsolatban a tervezés jelenleg folyamatban van.

Hogyan kell benyújtani a Szakmai program és mellékleteit?
A Szakmai program és mellékletei (kutatás-adatkezelés terv és EU Horizont Európa stratégiai terv)
jelenleg 1 word fájlban szerepel sablonként a felhívásban, de mivel a pdf fájlban külön-külön aláírás
szükséges mindegyikre, ezért kérjük, hogy benyújtáskor ne egybefűzött pdf fájlban nyújtsák be,
hanem 3 külön pdf fájlban.

Hogyan szükséges megadni a bázisértékeket újonnan induló tématerületi kutatás esetén?
Megadható 0?
A Pályázati kiírás 4.1.1 pontja alapján a bázisértékeket új tématerületi kutatás indulása esetén kérjük
az érintett tanszékek/kutatócsoportok megelőző 12 hónapos tevékenysége alapján kalkulálni,
amely tevékenységek kapcsolódnak a pályázatott tématerületi kutatáshoz. Ha minden kutató
újonnan kerül felvételre az egyetemre, aki a tématerületen fog dolgozni, akkor lehet értelmezésünk
szerint 0 a bázisérték, ha adott területen - még nem tématerületként – a kutatók már foglalkoztak
a témával, akkor nem javaslom a 0 érték megadását. Az induló tématerületi kutatás
megalapozottságának, beágyazottságának és megvalósíthatóságának mutatója az FTE bázisérték,
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amelyek figyelembevételre kerül a támogatási kérelmek szakmai értékelése során az értékelési
szempontnak megfelelően.

A Horizont Európa Stratégiai terv kötelező? Tématerületenként szükséges kitölteni? Hol
van rá sablon?
Igen, kötelező melléklete a Szakmai programnak, amelyet magyar és angol nyelven, a
tématerületenként benyújtandó szakmai terv részeként szükséges elkészíteni.
Szakmai program 2. számú melléklet - Az EU Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramban való hazai pályázati aktivitás növelése érdekében benyújtandó stratégiai
terv
A 2. számú melléklet elkészítése során javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a Horizont
Európa program adott tématerület szempontjából illetékes hazai Nemzeti
Kapcsolattartójával:
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/nemzetkozi-kapcsolatok/horizont-europa/nemzetikapcsolattarto-pontok
A 2. számú mellékletet mind magyar, mind angol nyelven kérjük benyújtani az
alábbiakban részletezett azonos szakmai tartalommal.
1. Milyen tartalmi elemeket kell tartalmaznia a benyújtandó EU Horizont Európa stratégiai tervnek?
A támogatást igénylő
stratégiai tervei az EU
Horizont
Európa
keretprogramban
való
részvételt
illetően
a
tématerületi kutatáshoz
kapcsolódóan
A 2. számú mellékletben megadott táblázat „A támogatást igénylő stratégiai tervei az EU Horizont
Európa keretprogramban való részvételt illetően a tématerületi kutatáshoz kapcsolódóan” című
rovatában rövid (1-2 oldal) terjedelemben kérjük bemutatni a pályázó adott tématerületre
vonatkozó Horizont Európa stratégiai tervét, kitérve az alábbi tartalmi elemekre:
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Korábbi tapasztalatok bemutatása: a pályázó intézmény jelen tématerületi pályázatban
érintett szervezeti/kutatási egységei milyen korábbi Horizont 2020 keretprogram pályázatokban (beleértve a partnerségi programokat (Közös Technológiai Kezdeményezések, közös programok és ERA-NET-eket is) vettek részt, amely illeszkedik a jelen tématerületi
pályázatban megjelölt kutatási területhez (A Horizont 2020 program mely alprogramjában
pályáztak, hány pályázatot nyújtottak be, ebből hány pályázat nyert támogatást? Kérjük a
nyertes pályázatok acronymjének megadását is!) Milyen szerepet vállaltak a benyújtott/nyertes pályázatokban (résztvevő, munkacsomag-vezető, koordinátor, egyéb)
Nemzetközi partnerségek bemutatása: Mely külföldi intézmények a legfontosabb
együttműködő partnerek a tématerület szempontjából releváns nemzetközi együttműködési
programokban? Ismertesse, hogy a korábbi H2020 keretprogram pályázatokban (ha volt
ilyen), vagy egyéb nemzetközi KFI pályázatokban milyen nemzetközi partnerekkel dolgoztak együtt a jelen pályázatban megjelölt tématerülethez kapcsolódóan (jelölje meg, ha az
adott partnerrel közösen több pályázatot is beadtak). Amennyiben új partnerségeket terveznek kialakítani a Horizont Európa program pályázatokhoz kapcsolódóan, mely külföldi
intézmények lennének a legfontosabb potenciális partnerek? Hogyan kívánják a szakmai
kapcsolatokat bővíteni (pl. bilaterális TéT együttműködésekre építve, Horizont Európa
konzorciumépítés (EU_KP) pályázat támogatásait felhasználva, szakmai szervezetekben,
szakmai platformokban való részvétel erősítésén keresztül, konzorciumi partnerkereső rendezvényeken, nemzetközi konferenciákon való részvétel révén)

A Horizont Európa programhoz illeszkedő potenciális kutatási témák bemutatása:
o Mutassa be a jelen tématerületi kutatáshoz illeszkedő legfontosabb kutatási témákat,
amelyekhez kapcsolódóan a Horizont Európa programban pályázatot terveznek
benyújtani. Kérjük, hogy emelje ki a kutatási terület legfontosabb kulcsszavait (legalább 5 db)! Jelölje meg, hogy a Horizont Európa program mely részeiben (melyik
pillér, melyik klaszter, melyik desztinációjában) terveznek pályázni a 2021-22 évi
Munkaprogram alapján? Kérjük, vegye figyelembe, hogy a határterületeken kiírt témák több munkaprogramban is megjelenhetnek (pl. orvosi informatikai téma az
Egészségügyi és a Digitalizáció, ipar, űrkutatás munkaprogramban is lehet).
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o Térjen ki arra is, ha a Horizont Európa program valamely horizontális jellegű
alprogramjában (Európai Kutatási Tanács, Marie Sklodowska-Curie Akciók, Kutatási infrastruktúrák, A részvétel szélesítése és az Európai Kutatási Térség megerősítése) terveznek pályázni!
o Mutassa be röviden, hogy a tématerületi kutatás illeszkedik-e a Horizont Európa
- akár a következő munkaprogram futamideje alatt induló – partnerségi programjaihoz vagy misszióihoz, terveznek-e ezek valamelyikébe bekapcsolódni!
2. A tématerületi kutatásban résztvevő kutatócsoportok/szervezeti egységek tervezett pályázatainak részletei a Horizont Európa területei alapján
a.) Kérjük, hogy a tématerületi kutatáshoz illeszkedően a Horizont Európa programban benyújtani tervezett pályázatok mindegyikhez töltse ki a táblázat alábbi rovatait, lehetőség
szerint legalább a Horizont Európa desztináció szintjéig megadva.
Horizont Európa terület
(program/klaszter/irány
vagy téma szint)
Szervezeti
egység/kutatócsoport
megnevezése
Vezető
kutató(k)
megnevezése
b.) A Horizont Európa programban benyújtani tervezett pályázatokra vonatkozó előzőekben
bemutatott adatok alapján adja meg, hogy összességében hány pályázatot terveznek
beadni a Horizont Európa 2021-22-ben és becsüljék meg, hogy ebből várhatóan hány lesz
sikeres? Vagyis egy-egy összesített számot várunk a beadni és a megvalósítani tervezett projektek számára vonatkozóan a TKP pályázatban nevesített tématerületi kutatáshoz kapcsolódóan.
Kérjük, adja meg a
Horizont
Európa
keretprogram
keretében 2021-2022ben beadni tervezett
pályázatok számát
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Kérjük, adja meg a
Horizont
Európa
keretprogram
keretében sikeresen
megvalósítani
tervezett
projektek
számát

Milyen típusú pályázatokat lehet figyelembe venni az EU Horizont Európa kutatási és
innovációs keretprogramban benyújtani tervezett pályázatoknál és hogyan határozzák meg
a bázisértéket?
A benyújtani tervezett pályázatok számánál a Horizont Európa program valamennyi
alprogramjában, illetve a partnerségi programokban (társfinanszírozott, közös programozású és
intézményesített partnerségek) és missziós felhívások keretében benyújtani tervezett pályázatok is
beleszámítanak, amelyeket a pályázó intézmény a jelen tématerületi pályázathoz illeszkedő kutatási
területen fog beadni. A bázisértéket a tématerületi pályázathoz illeszkedő kutatási területen az
utóbbi 12 hónapban benyújtott Horizont 2020 pályázatok száma jelenti.

Milyen nemzetközi partnerekkel újonnan létesített támogatás-jellegű együttműködések
vehetők figyelembe az indikátor táblázatban?
A nemzetközi együttműködések közé mind az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs
keretprogramjának, mind egyéb multilaterális és bilaterális K+F együttműködések keretében
létrejött, támogatott projekteket be lehet számítani (pl. COST, EUREKA, kétoldalú TéT
együttműködések, kutatási infrastruktúra együttműködések, ERASMUS+, Fulbright ösztöndíj stb.)

Szükséges-e árajánlat benyújtása a piaci ár alátámasztására?
Nem, nem szükséges árajánlatokat benyújtani a támogatási kérelem részeként a piaci ár
alátámasztására.
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