Partnerkeresés a Horizont 2020 Energia tématerület 2018-2020. évi
felhívásaihoz
A Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram 2018-2020. évi új felhívásaihoz kapcsolódva az NKFI
Hivatal az Energia tématerületről tart partnerkeresési fókuszú rendezvényt az állami és nonprofit kutatóintézetek,
egyetemek, valamint vállalkozások és klaszterszervezetek számára.
A pályázatokban partnerként való részvétel az uniós technológiai pályázati rendszerbe bekapcsolódni kívánók
számára referencia lehetőséget jelent. A pályázat részleteiről a hivatalos magyar H2020 honlapon is tájékozódhat:
http://www.h2020.gov.hu
Az Energia felhívás fókuszterületei:
Megújuló energiák
Épületek energiahatékonysága
Energiahatékonyság az iparban és a szolgáltatói ágazatban
Közel nulla CO2 kibocsátás fosszilis erőművekben és energia intenzív ipari szektorokban
Energiahatékonysági befektetések
Felhasználóbarát energiarendszerek, intelligens városok és közösségek
Közszféra-magán társulások felhívásai (PPP)
Kapcsolódó felhívások, pénzügyi befektetési eszközök, egyéb kutatási területek
Hasznos tudnivalók a H2020 Energia tématerület pályázatairól:
A legközelebbi beadási határidők: 2018. január 31. és február 13.
A tapasztalt partnerek által vezetett, esélyes konzorciumokba való bekapcsolódás a H2020-pályázatokban
kevésbé jártas hazai pályázók számára is reális cél.
A támogatási intenzitás jelentős előfinanszírozás mellett 75–100% (nonprofit szervezeteknek 100%).
Konzorciumi szakmai tagként 0 ezer euró – 2 millió euró nagyságrendű támogatás reális cél.
Hasonló felhívások még három évig lesznek elérhetőek.
A rendezvény időpontja: 2017. december 12. 10 és 12:30 óra között
Helyszín: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 231. terme (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. II.
emelet, B bejárat a Klauzál utca felől)
Kapcsolattartó: Lorencz Kinga, e-mail: kinga.lorencz@nkfih.gov.hu

PROGRAM
9.30–10.00

Regisztráció

10.00 –11.00

A 2018- 2020. évi felhívások áttekintése
Lorencz Kinga, nemzeti kapcsolattartó, NKFI Hivatal

11.00 –11.30

Hogyan csatlakozzunk a konzorciumhoz / FLEXITRANSTORE projekt
Németh Bálint és Mátrai Tamás, BME Villamos Energia Tanszék

11.30–11.45

Partnerkeresési módszerek, hazai kapcsolódó támogatások, tapasztalatok
Lorencz Kinga, nemzeti kapcsolattartó, NKFI Hivatal

11.45–12.00

A résztvevők bemutatkozása témacsoportos bontásban

12.00–12.30

Kötetlen információcsere

REGISZTRÁCIÓ
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi
regisztrációs űrlapon jelezze. Mivel a pályázatok többnyire nemzetközi konzorciumi formát igényelnek, az eddigi
tapasztalatok alapján lehetőséget adunk egy rövid partner profil elkészítésére. Szeretnénk azt a gyakorlatot is
népszerűsíteni, hogy a konzorciumi munkába a hazai partnerek egymást segítve és kiegészítve vegyenek részt.
Azoknak a partnerprofilját, akik ehhez hozzájárulnak, a helyszínen táblázatos formában kiosztjuk, illetve lehetőséget
kapnak, hogy a résztvevőknek hosszabban is bemutatkozzanak. A regisztrációs űrlap megfelelő helyén a
hivatkozott mintaprofilok szerint javasoljuk ennek megfogalmazását (max. 500 karakter).
A regisztráció elfogadásának feltétele legalább egy tématerület betűjelének megjelölése az alábbi
menüből.
Pályázati felhívás
betűjele: *

LC-SC3-EE

SZERVEZET
Szervezet neve: *
Szervezet leírása:
Honlap:

KAPCSOLATTARTÓ
Titulus:
Vezetéknév: *
Keresztnév: *
Beosztás: *
Telefonszám: *
E- mail: *
Hozzájárul- e a
résztvevők számára a
profil közléséhez:
Szakértelemkompetenciákpartnerségi ajánlat:
maximum 500 karakter
( kitöltése opcionális)

igen

Eddigi részvételnyertes vagy beadott
pályázat referenciák:
(kitöltése opcionális)
További témák betűjele
és száma, melyekben
érdeklődik:(kitöltése
opcionális)

Hírlevél:

igen

Kérjük jelezze, amennyiben szeretne feljelentkezni hírlevelünkre.

Küldés

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
H2020 Energia partnerkereső felület:
A felhívásokat tartalmazó 3 éves teljes munkaprogram
A „KKV eszköz (SME Instrument)” és a „Gyorsított innovációs út (Fast Track to Innovation)” felhívásai
A teljes jelenlegi energia kapcsolattartói partnerlista

