Nemzeti Kapcsolattartók ismertették a Horizont 2020 program
2016. évi pályázati felhívásait a Szegedi Tudományegyetem
konferenciáján
A Szegedi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatósága 2015. szeptember 17-én
„Mérlegen az eddigi tapasztalatok és a jövőbeni lehetőségek” címen szakmai konferenciát szervezett az
EU kutatási és innovációs programjával kapcsolatban, melyen előadóként részt vett a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal több munkatársa is.
A rendezvény a Horizont 2020 programban történő sikeres magyar részvétel és a következő
programozási ciklusra történő eredményes felkészülés elősegítésének céljával kutatókat és ipari
partnereket, tapasztalt és leendő pályázókat szólított meg. Az előadás sorozat bemutatta az utóbbi
csaknem két év uniós szintű és magyar eredményeit, a hazai nyertes pályázók és bírálók tapasztalatait,
valamint a Horizont 2020 Nemzeti Kapcsolattartói ismertették a következő két évben várható pályázati
felhívásokat.
A H2020 Nemzeti Kapcsolattartók hazai hálózatát az NKFI Hivatal működteti, magas színvonalú,
professzionális támogató szolgáltatásokat nyújtva a potenciális pályázók részére. A 2015 őszétől
megjelenő újabb H2020 pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan a Hivatal októbertől tematikus információs
napokat és gyakorlat-orientált tréningeket szervez, valamint egyéni konzultációs lehetőséget nyújt a
sikeres hazai pályázatok ösztönzése érdekében.
A következő hónapok eseményeiről hamarosan a hivatalos magyar Horizont 2020 honlapon keresztül
értesülhet.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakembereinek konferencián elhangzott előadásai:
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