8. EUREKA Fogalomtár
EUREKA:
Európai piacorientált K+F együttm ködés. 1985-ben alakult, Magyarország – els(ként a térségb(l
– 1992-ben csatlakozott hozzá. Európa versenyképességét hivatott biztosítani a vállalati és az
akadémiai szféra együttm ködésében megvalósuló projektek révén. A projektek a piac közeli K+F
szakaszra irányulnak. A projektek "bottom-up" kezdeményezéssel születnek. Az EUREKA nem
rendelkezik központi pénzkerettel, a kutatások költségeit minden résztvev( saját, hazai forrásaiból
fedezi. Az együttm ködésnek 33 ország és az Európai Bizottság a tagja..
EUREKA projekt:
Legalább két különböz( tagállam két független intézményéb(l megalakult konzorciumának kutatási
és fejlesztési együttm ködés révén megvalósuló tevékenysége, konkrét piaci céllal (termék,
szolgáltatás létrehozása).
EUREKA Project Form:
EUREKA forma-nyomtatvány, dokumentum, amely tartalmazza egy tradicionális EUREKA
projekt lényeges információit:
1. Általános információ (General Information)
2. A projekt leírása (Project outline)
3. A projektet vezet( intézmény (Main Participant)
4. További résztvev(k (Other Participants)
5. A projekt azonosító kódjai (Project Identification Codes)
6. A projekt kapcsolódása európai programokhoz (Relationship with EU Programmes)
7. A résztvev(k aláírása (Co-signatures)
Az EUREKA Project Form rögzítésre kerül az EUREKA adatbázisban és az a projekt elfogadása
esetén nyilvános, az EUREKA weblapján elérhet(.
EUREKA projekt résztvev
Tradicionális EUREKA projektek esetében az az intézmény, amely az „EUREKA Project Form” 3.
pontjában mint a projekt vezet(je vagy a 4. pontjában, mint a projekt további résztvev(je szerepel.
(Nem résztvev(je - nem hivatalos partnere pl. a projektnek az az alvállalkozó, amelyik megbízás
alapján vesz részt az EUREKA projekt valamelyik részfeladatának elvégzésében.)
Stratégiai projekt esetében az al-projekt pályázat résztvev(i listáján vezet(ként vagy együttm köd(
partnerként felsorolt intézmény.
Tradicionális projekt:
Ez a klasszikus EUREKA projekt együttm ködési forma. A projekt résztvev(i önszervez(dés
alapján egy konkrét termék kifejlesztésre hozzák létre az EUREKA konzorciumot. Tipikusan
néhány ország, országonként egy-két intézmény m ködik együtt, a projekt értéke esetenként igen
tág határok között változik, de tipikusan nem haladja meg a néhány 10 millió Eurót, s(t átlagosan
ennél lényegesen kisebb. A projekt lényeges információit az EUREKA Project Form tartalmazza.

Stratégiai (Cluster) projekt:

Egy-egy stratégiailag kiemelked( technológiai területen, milliárd eurós nagyságrend nagy projekt
elvi elkötelezettséggel, saját menedzsmenttel, adminisztrációval és bírálati rendszerrel a
meghatározó multinacionális vállalatok vezetésével. (A már m köd( néhány Stratégiai projekt
költségvetésének összege azonos nagyságrend a több száz tradicionális projekt összegével.) A
Stratégiai projektek rendszeresen (tipikusan évente) pályázati felhívást adnak ki, amelyre al-projekt
javaslatokkal lehet pályázni. A felhívásra beérkez( pályázatokat, hasonlóan a tradicionális
projektekhez önállóan szervez(d( konzorciumok nyújtják be. A pályázatokat (ez a lényeges
különbség) a projekt adminisztráció szervezésében bírálják el és ennek függvényében javasolják
megvalósításra. Központi pénz a stratégiai projekteknél sincs, a finanszírozást a résztvev(k nemzeti
forrásból oldják meg.. Az al-projektek benyújtásához nincs egységes EUREKA Project Form, de
hasonló információt minden Stratégiai projekt pályázatnál megkövetelnek.
EUREKA projekt állapota (status)
Lehetséges állapotok:
P - Javaslat (Proposal) Projekt el(készítés. Formálódik a projekt, de még kiegészítésre (pl.
hiányzó partner) vár.
C – Körözés (Circulating) Az EUREKA Project Form beadásra került a brüsszeli EUREKA
Titkárságra (annak az országnak az EUREKA nemzeti projekt koordinátora (NPC) nyújtja be, ahol
a projekt vezet( intézménye m ködik). A körözés ideje alatt (ez legalább 1 hét) bármely ország
NPC-je kifogást, megjegyzést tehet a projekttel kapcsolatban (tipikusan a versenyszabályok
megsértése okozhat problémát) Ebben a fázisban kell a projektben résztvev( országok EUREKA
nemzeti projekt koordinátorainak támogatásukat jelezni a projekt elfogadásához. A támogatás
megadásához szükséges, hogy az EUREKA nemzeti projekt koordinátor részletesen ismerje a
projekt hazai résztvev(inek vállalt feladatát, anyagi lehet(ségeit stb. Célszer ezért az EUREKA
nemzeti projekt koordinátor bevonása már a lehet( legkorábbi fázisban.
E – Elfogadva (Endorsed) Az EUREKA Fels( Vezet(k Csoportja elfogadta mint hivatalos
EUREKA projektet.A – Meghirdetve (Announced) Az EUREKA legfels(bb döntéshozó szerve, a
Miniszteri Konferencia elfogadott EUREKA projektként hivatalosan meghirdette.. (Csak formai
jelent(sége van.)
F – Befejezett (Finished) A projekt végrehajtása befejez(dött.
W – Megszakítva (Withdrown) A projekt végrehajtása valamilyen okból véglegesen félbeszakadt.
Csatlakozás futó EUREKA projekthez
Az EUREKA konzorciumhoz csatlakozni nemcsak a projekt indulásánál, hanem - bizonyos
esetekben - a projekt megvalósítása közben is lehet. A projektek többsége a konzorcium
megalakulás után nem fogad be új partnert (a piaci és szellemi tulajdonjogok menet közbeni
újraosztása gyakran nem kívánatos). Fontos megjegyezni, hogy a projekt lényege (a feladatok és a
várt haszon felosztása) az indulásnál meghatározásra kerül, és a kés(bb belép( partner már csak
alkalmazkodni tud a lehet(ségekhez. Számos projekt esetében azonban menet közben derül ki
hiányzó kompetencia, illetve szívesen vesznek új, a megvalósítást el(segít( javaslatot, készséget.
Gyakori eset, hogy a projekt vezet(je kéri fel az új partnert az együttm ködésre. A már futó
projekthez való csatlakozás lehet(ségét az EUREKA nemzeti projekt koordinátor egyidej
értesítésével ill. segítségével a kérdéses projekt vezet(jével lehet megbeszélni, de a tényleges
csatlakozáshoz az összes partner beleegyezése szükséges. (Több magyar példa is van ilyen utólagos
csatlakozásra.)

