Horizont 2020 IKT felhívás - Beadás előtti pályázati elő-értékelés
(Proposal Check) – 2017. március 15 és 31.
A Horizont 2020 IKT program nemzeti kapcsolattartói (NCP) hálózata tapasztalt IKT értékelők
közreműködésével beadás előtti nemzetközi pályázati konzultációs napot (Proposal Check) tart. A
rendezvény célja lehetőséget biztosítani a Horizont 2020 IKT témájú felhívásaira készülő pályázatok
koordinátorai és résztvevői számára, hogy pályázatukat néhány héttel a beadási határidő előtt független,
tapasztalt IKT értékelőkkel előzetesen véleményeztessék, s e külső vélemények, tanácsok segítségével
eredményes végleges pályázatokat dolgozzanak ki. A rendezvényen személyes és online részvétel is
lehetséges.
Időpontok és helyszínek:
2017. március
2017. március
2017. március
2017. március

15. – Bécs
15. – Oslo
31. – Prága
15. és 31. – online

A rendezvény menete
A rendezvényre jelentkező pályázók minimum két tapasztalt IKT értékelőnek bemutatják a Horizont 2020
IKT felhívásra részletesen kidolgozott pályázatukat, akik a helyszínen/online visszajelzést, tanácsokat
adnak 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 vagy az értékelés folyamatával kapcsolatban.
A résztvevők kiválasztásának folyamata
A résztvevők kiválasztása előzetes jelentkezés alapján történik. A jelentkezési lap kitöltése során többek
között szükséges a projekt rövid leírása, ennek alapján biztosítanak a szervezők a legígéretesebb
pályázatok számára a rendelkezésre álló konzultációs időpontok függvényében konzultációs lehetőséget.
Részvételi feltételek
A rendezvényre csak a H2020 IKT-hez kapcsolódó felhívásait célzó, áprilisi beadású pályázatokkal lehet
jelentkezni. A H2020-ICT-2016-2017 pályázat témáiról bővebben lásd a pályázati felhívást, ezek mellett
még a dolgok internetét célzó IoT-03-2017, valamint a kriptográfiát célzó DS-06-2017 pályázatokkal is
várnak jelentkezőket. A rendezvényen egy pályázathoz kapcsolódóan legfeljebb két fő – ideális esetben a
koordinátor és egy további partnerintézmény képviselője – vehet részt. Kivételes esetben a koordinátor
helyett más, a projektben fontos szerepet vállaló partnerintézmény képviselőjének részvétele is
elfogadható.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de az utazás költségeit a pályázóknak maguknak kell fedezni.
Regisztráció
A résztvevők száma korlátozott, a regisztráció a maximális résztvevői szám elérését követően
zárul.
A rendezvény honlapja: http://www.ideal- ist.eu/event/ideal- ist- proposal- check- event- ict- callshorizon2020- 2017
Regisztrációs lehetőség: https://goo.gl/forms/CaARL1g43crNQ6Xr2

Bővebb információ
Magyarországon: Németh Edina, Horizont 2020 IKT nemzeti kapcsolattartó, (tel: +36 70 221
0387, Edina.Nemeth@ist.hu)
A Horizont 2020 IKT 2017. pályázati felhívás
Emlékeztetőül: a H2020-ICT-2016-2017 felhívásra az alábbi témákban lehet pályázatot benyújtani 2017.
április 25., brüsszeli helyi idő szerint 17.00 óráig.
LEIT – Information and Communication Technologies (392 M€)
ICT-05-2017

Customised and low energy computing

ICT-11-2017

Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation

ICT-14-2016-17 Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation
ICT-15-2016-17 Big Data PPP: Large Scale Pilot projects in sectors best benefitting from data-driven
innovation
ICT-16-2017

Big data PPP: research addressing main technology challenges of the data economy

ICT-17-2016-17 Big data PPP: Support, industrial skills, benchmarking and evaluation
ICT-20-2017

Tools for smart digital content in the creative industries

ICT-23-2017

Interfaces for accessibility

ICT-25-20162017

Advanced robot capabilities research and take-up

ICT-27-2017

System abilities, SME & benchmarking actions, safety certification

ICT-28-2017

Robotics Competition, coordination and support

ICT-30-2017

Photonics KET 2017

ICT-31-2017

Micro- and nanoelectronics technologies

ICT-32-2017

Startup Europe for Growth and Innovation Radar

ICT-33-2017

Innovation procurement networks

ICT-39-20162017

International partnership building in low and middle income countries

ICT-40-2017

Reinforcing European presence in international ICT standardisation

ICT-41-2017

Next Generation Internet

Cross- cutting activities - Focus Areas (37 M€ + 20,5 M€)
IoT-03-2017

R&I on IoT integration and platforms

DS-06-2017

Cybersecurity PPP: Cryptography

A fenti pályázatokról további információ:
Videofelvételek a felhívások követelményeiről, projektötletek, partnerprofilok:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/ict-proposers-day-2016
Projektötletek, partnerprofilok: https://www.b2match.com/ictproposersday2016
Partnerkeresés: http://www.ideal-ist.eu

