Horizont 2020 Infokommunikációs Technológiák - Pályázók
Napja, Pozsony, 2016. szeptember 26-27.
Az Európai Bizottság publikálta a 2016. évi "ICT Proposers' Day" végleges programját. Az EU Szlovák
Elnökség Digitális Hét keretében megrendezésre kerülő rendezvényen bemutatják a Horizont 2020 2017.
évi ICT felhívásait, de a Horizont 2020 többi területén - társadalmi kihívások, jövőbeni és feltörekvő
technológiák - megjelenő ICT témájú felhívásokhoz kapcsolódó tájékoztatást, kapcsolatépítést is itt
szervezi az Európai Bizottság.
A rendezvényen 2500 európai infokommunikációs technológia kutató vesz részt.
Regisztráció: 2016. szeptember 22- ig a rendezvény weboldalán.
Ezt követően csak helyszíni regisztráció lehetséges.
(a részvétel ingyenes)
A rendezvény célja a projektelőkészítés, a konzorciumépítés és kapcsolatépítés elősegítése nemzetközi
élvonalbeli kutatásra és innovációra. A rendezvényen az Európai Bizottság közel 100 témafelelőse – azok
akik az ICT programot, illetve az ICT orientált további H2020 felhívásokat komponálják, pályáztatják és a
végrehajtást (szerződés és számonkérés) irányítják – várja az érdeklődőket és egyengeti a konzorciumok
összejöttét.
Az alábbi program elemeket ajánljuk figyelmébe:
Konzorciumépítő szekciók bizottsági témafelelősökkel
A nyitott felhívások kutatási témáiról szóló szekciók (Networking Sessions) során a témafelelősök a
felhívások szakmai követelményeiről tartanak rövid felvezető előadásokat. Azokon a területeken, ahol a
felhívások PPP-k stratégiai kutatási terveire épülnek, a PPP-k képviselői is részt vesznek. A szekciók
tartalmának jelentős részét viszont a résztvevők projektötletei, valamint kutatási/innovációs
komeptenciáinak rövid bemutatása képezi. A regisztrált résztvevők a konferencia-honlapján előadás
feltöltésével jelezhetik ezen szándékukat.
Bővebben: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/agenda.cfm
Workshop: Help! I am a Proposal Coordinator! Proposal Coordination in Horizon 2020
NCP Room, 2016.09.26 (15:00-16:30)
Az Ideal-ist NCP hálózat workshopot szervez a Horizont 2020 koordinálási tapasztalatairól. Az idei
workshop tematikája a Horizont 2020 pályázat- és projektkoordináció tapasztalataira, jó gyakorlatára is
buktatóira fókuszál . A workshop olyan szakértőket szólít meg panelbeszélgetés keretében, akik a
H2020-ban sikeres projektek koordinálásában érintettek és hasznos tanácsokkal szolgálhatnak a
pályaművek összeállításához.
Bővebben: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/item-display.cfm?
id=18742
Workshop: Inside contractual Public Private Partnerships (cPPP)
NCP Room, 2016.09.27 (09:30-11:00)
A Horizont 2020 ICT program költségvetésének 60%-80%-a PPP-k stratégiai kutatási tervére épül. A
PPP tagszervezetek így mind a témák formálásában, mind az azokra épülő projektötletek / konzorciumok
kialakításában aktív szerepet töltenek be. Az Ideal-ist NCP hálózat által szervezett panelbeszélgetésen
az ICT programhoz kapcsolódó valamennyi PPP (Cybersecurity, Photonics, Robotics, HPC, 5G, Big
Data, Factories of the Future) részt vesz.
Bővebben: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/item-display.cfm?

id=18785
Workshop: SMEs in Horizon 2020 - Looking for Support Beyond the SME Instrument
NCP Room, 2016.09.27 (11:30-13:00)
A Horizont 2020 célja a KKV részvétel növelése. Az Ideal-ist NCP hálózat által szervezett
panelbeszélgetésen KKV-k, projektrésztvevők és értékelők osztják meg a tapasztalataikat arról, hogy a
miként tudnak a KKV-k sikeresen részt venni a KKV eszközön túl a Horizont 2020 különböző akadémiaiipari konzorciumi együttműködésekre épülő projekttípusaiban.
Bővebben: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/item-display.cfm?
id=18786
Előadás: Hogyan pályázzunk?
Több helyszín, alkalom: 2016.09.26 (10:30-12:00), 2016.09.27 (09:30-11:00, 14:00-15:30)
Az Európai Bizottság a Horizont 2020 pályázataiban való részvétel feltételeiről szervez ismertető
előadást. Az előadás a pályázati lehetőségek azonosítását, a pályázatok összeállítását és beadását, a
részvételi feltételeket, valamint az értékelési kritériumot és rendszert ismerteti. A szekció bemutatja az
Ideal-ist NCP-k támogatásával hamarosan induló előzetes projektötlet véleményező szolgáltatást (preproposal check).
Bővebben: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/item-display.cfm?
id=18449
Face- 2- face brokerage - személyes tárgyalások
Az Ideal-ist NCP hálózat a keretprogram korábbi rendezvényeihez hasonlóan személyes tárgyalásokat
biztosító Face-2-Face Brokerage rendezvényt szervez a résztvevők számára. A személyes tárgyalásokat
a b2match online rendszeren keresztül lehet szervezni, a tárgyalásokra regisztrált résztvevőkkel. A
rendszeren már 50 országból, 600 résztvevő közel 2000 személyes tárgyalásra jelentkezett.
Bővebben: https://www.b2match.eu/ictproposersday2016
Online networking, résztvevői lista
Az ICT Proposers Day online networking szolgáltatása a rendezvény előtt és után is rendelkezésre áll. A
rendszerben regisztrált felhasználókkal, potenciális partnerekkel a konferencia előtt és után is fel lehet
venni a kapcsolatot, személyes üzeneteket lehet küldeni számukra a rendszeren keresztül. A nyilvános
profillal regisztrált résztvevők listája: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposersday-2016/browse-persons.cfm
Konferencia App
A rendezvényen való részvételt és kapcsolatépítést a Conference4me támogatja: tartalmazza a teljes körű
programot és támogatja a szekciókban való részvétel tervezését, tartalmazza a személyes tárgyalási
programot, a helyszín térképét és egyéb hasznos információkat.
További információ
A Horizont 2020 IKT pályázati lehetőségeiről, projektötletekről, a rendezvényre való felkészülésről
Németh Edina, IKT és FET nemzeti kapcsolattartó, bővebb információt, egyéni konzultációs lehetőségre
is rendelkezésre áll (elérhetőségei: +36-70-221-0387, edina.nemeth@ist.hu)
További információ: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/
Kövesse a fejleményeket twitteren: https://twitter.com/ICTproposerEU

