Horizont 2020 IKT felhívás - Beadás előtti pályázati elő-értékelés
és konzultációs nap - Varsó, 2015. március 24.
A Horizont 2020 IKT program Nemzeti Kapcsolattartói (NCP) hálózatának lengyelországi irodája,
tapasztalt IKT értékelők közreműködésével nemzetközi pályázati konzultációs napot (Proposal Check)
szervez 2015. március 24-én Varsóban. A rendezvény célja a Horizont 2020 IKT témájú felhívásaira
készülő pályázatok koordinátorai, résztvevői számára biztosítani a lehetőséget, hogy pályázatukat néhány
héttel a beadási határidő előtt - független, tapasztalt IKT értékelőkkel előzetesen véleményeztessék, s
ezen külső vélemények, tanácsok elősegítsék a pályázókat eredményes végleges pályázatok
kidolgozásában.
Rendezvény menete
A rendezvényen résztvevő pályázók a Horizont 2020 IKT felhívásra részletesen kidolgozott
pályázataikat minimum két tapasztalt IKT értékelőnek bemutatják, akik a helyszínen visszajelzést,
tanácsokat kínálnak a pályázat végleges kialakításához. A tanácsadáson részt vevő valamennyi értékelő és
nemzeti kapcsolattartó titoktartási nyilatkozattal vállalja, hogy a tanácsadási folyamat során elhangzottakat
bizalmasan kezeli.
A rendezvényt több tapasztalt európai Horizont 2020 IKT nemzeti kapcsolattartó is támogatja, így a
pályázati tanácsadás mellett a résztvevő pályázók további információkat igényelhetnek a Horizont 2020
IKT pályázatokkal, az értékelés folyamatával kapcsolatban.
Résztvevők kiválasztásának folyamata
A résztvevők kiválasztása előzetes jelentkezés alapján történik. A jelentkezési lap kitöltése során többek
között rövid projektleírás megadása szükséges, mely alapján a szervezők a legígéretesebb pályázatok
számára a rendelkezésre álló konzultációs időpontok függvényében biztosítják a konzultációs
lehetőséget.
Részvételi feltételek
A rendezvényre csak a H2020 IKT-hez kapcsolódó felhívásait célzó pályázatokkal lehet jelentkezni. A
H2020-ICT-2015-1 pályázat témáiról bővebben: pályázati felhívás. Egy pályázat tekintetében legfeljebb
két - ideális esetben a koordinátor és egy további partnerintézmény képviselője vehet részt. Kivételes
esetben a koordinátor helyében más, a projektben fontos szerepet vállaló partnerintézmény részvétele is
elfogadható.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de az utazás költségeit a pályázóknak maguknak kell fedezni.
Időpont: 2015. március 24
Helyszín: Varsó, Lengyelország
Regisztráció – a résztvevők száma korlátozott, a regisztráció a maximális résztvevői szám elérését
követően zárul:
http://www.kpk.gov.pl/?event=ideal-ist-proposal-check-event-for-ict-related-calls-in-horizon2020-2015
Bővebb információ:
Magyarországon: Németh Edina, Horizont 2020 IKT nemzeti kapcsolattartó, (tel: 06-70-221-0387,
Edina.Nemeth@ist.hu )
A rendezvény főszervezője: lengyelországi nemzeti kapcsolattartó, aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl
A Horizont 2020 IKT 2015. pályázati felhívás:
Emlékeztetőül, a 561 M€ költségvetésű H2020-ICT-2015-1 felhívásra az alábbi témákban lehet
pályázatot benyújtani 2015. április 14., brüsszeli helyi idő szerint 17:00-ig.

Pillar: Leadership in Enabling Technologies
Advanced Computing
ICT 4 - Customised and low power computing
Future Internet
ICT 8 - 2015: Boosting public sector productivity and innovation through cloud computing services
ICT 10 - 2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation
ICT 12 - 2015: More experimentation for the Future Internet
ICT 30 - 2015: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects
Content technologies and information management
ICT 16 - 2015: Big data - research
ICT 19 - 2015: Technologies for creative industries, social media and convergence
ICT 20 - 2015: Technologies for better human learning and teaching
Robotics
ICT 24 - 2015: Robotics
Micro- and nano- electronic technologies, Photonics
ICT 25 - 2015: Generic micro- and nano-electronic technologies
ICT 27 - 2015: Photonics KET
ICT 28 - 2015: Cross-cutting ICT KETs
Horizontal ICT Innovation actions
ICT 36 - 2015: Pre-commercial procurement open to all areas of public interest requiring new ICT
solutions
ICT 37 - 2014-15: Open Disruptive Innovation Scheme Phase 1, Phase 2
(implemented through the SME instrument)
INSO-9-2015-1: Innovative mobile e-government applications by SMEs Pase 1, Pase 2
(implemented through the SME instrument)
Fast track to Innovation - pilot
International Cooperation actions
ICT 38 - 2015: International partnership building and support to dialogues with high income countries
ICT 39 - 2015: International partnership building in low and middle income countries
EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure
(cloud computing, security, high performance computing, experimental platforms)
Factory of the Future
FoF 8 - 2015 - ICT-enabled modelling, simulation, analytics and forecasting technologies
FoF 9 - 2015 - ICT Innovation for Manufacturing SMEs
A H2020 egyéb pillérein IKT tartalmú felhívások:
Pillar: Excellent Science
Future and Emerging Technologies (FET)

FET-Open
FET CSA
Pillar: Societal Challenges
SC1: Health, demographic change and wellbeing
PHC 21 - 2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention
PHC 25 - 2015: Advanced ICT systems and services for Integrated Care
PHC 27 - 2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT
PHC 28 - 2015: Self-management of health and disease and decision support systems based on
predictive computer modelling used by the patient him or herself
PHC 29 - 2015: Public procurement of innovative eHealth services
PHC 30 - 2015: Digital representation of health data to improve disease diagnoses and treatment
SC3: Secure, clean and efficient energy
EE 11 - 2014/2015- New ICT-based solutions for energy efficiency
SCC 1 - 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT
sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects
SCC 3 - 2015 : Development of system standards for smart cities and communities solutions
SC4: Smart, green and integrated transport
MG.3.6-2015. Safe and connected automation in road transport
MG.6.3-2015. Common communication and navigation platforms for pan-European logistics
applications
GV.8-2015. Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and
the grid
SC5: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
WASTE-4-2014/2015: Towards near-zero waste at European and global level
WATER-1-2014/2015: Bridging the gap: from innovative water solutions to market replication
SC6: Inclusive, innovative and reflective societies
EURO-6-2015: ICT-enabled open government - emerging technologies
INSO-1-2014/2015: ICT-enabled open government & mobile e-government by SMEs
REFLECTIVE-6-2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets
SC7: Secure societies
DS-3-2015: The role of ICT in Critical Infrastructure Protection
DS-4-2015: Information driven Cyber Security Management
DS-5-2015: Trust eServices
DS-7-2015: Value-sensitive technological innovation in Cybersecurity
Other
ICT 34 - 2015: Support for access to finance
A fenti pályázatokról további információ:
Videofelvételek: http://www.youtube.com/user/ICTHungary
Előadások, projektötletek, partnerprofilok: https://ec.europa.eu/digitalagenda/events/cf/ictpd14/topics.cfm

Projektötletek, partnerprofilok: https://www.b2match.eu/proposersday2014/participants
Partnerkeresés: http://www.ideal-ist.eu

