Horizont 2020-Horizont Európa Fórum – Mit tartogat még a
Horizont 2020? Hogyan készüljünk a következő kutatási és
innovációs keretprogram pályázataira?
Az NKFI Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve 2019. június 11-én
szakmai fórumot szervez, amelynek célja, hogy bemutassa, hogyan válhatnak sikeresebbé a
magyarországi pályázók az EU kutatási és innovációs keretprogramjaiban.
A regisztráció lezárult.
Megnyílt a regisztráció a július 4- i rendezvényre.

A rendezvényen résztvevő hazai vállalkozások, kutató szervezetek, egyetemek és egyéni kutatók
tájékozódhatnak a tervezett támogató kormányzati intézkedésekről, valamint ízelítőt kapnak a 2021-től
induló Horizont Európa program újdonságaiból is.
Az Európai Unió Horizont 2020 (H2020) keretprogramjában számos jelenleg is nyitott és folyamatosan
pályázható felhíváson lehet elnyerni kutatás-fejlesztési és innovációs támogatásokat. Fontos, hogy a
magyar résztvevők az eddiginél hatékonyabban használják ki ezeket a finanszírozási lehetőségeket és
sikeresen pályázzanak mind a jelenleg futó, mind a 2021-ben induló, következő keretprogram uniós
forrásaira. Annál is inkább érdemes erre mielőbb felkészülni, mivel a közvetlenül Magyarországon
pályázható Strukturális Alapokból finanszírozott pályázati források (GINOP, VEKOP) drasztikusan
csökkenni fognak.
A hazai pályázati sikeresség elősegítésére az NKFI Hivatal új intézkedéscsomagot tervez, a szakértői
szolgáltatások megerősítésétől kezdve a hazai rásegítő pályázatok rendszerének megújításáig. A
rendezvény keretében bemutatjuk ezeket az operatív lépéseket és a Nemzeti Kapcsolattartók (NCP)
pályázókat segítő munkáját, emellett egy sikeres H2020 pályázó és egy hazai pályázat értékelő szakértő
is megosztja gyakorlati tapasztalatait. A magyar pályázó szervezetek minél korábbi felkészítése
érdekében ismertetjük a 2021-ben induló Horizont Európa keretprogram fő irányvonalait is.
Az érdeklődők a helyszínen kérdéseket tehetnek fel a szakértőknek.
Időpont: 2019. június 11., 11.00 – 14.00 óra között
Helyszín: Continental Hotel Budapest (1074 Budapest, Dohány u. 42-44.)

PROGRAM

10.30 – 11.00 Regisztráció

11.00 – 11.30 Köszöntő – Hogyan erősíthető a hazai részvétel az EU Horizont 2020
programjában a következő keretprogramban
Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, ITM
Birkner Zoltán, elnök, Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

11.30 – 12.00 Az NKFI Hivatal megújuló támogató tevékenységei (H2020 rásegítő pályázatok
és NCP szolgáltatások) PDF (1 165 KB)
előadás megtekintése felvételről

Szabó István, elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

12.00 – 12.15 Kérdések, válaszok

12.15 – 12.50 Hogyan legyünk sikeresek a keretprogramokban?

Hogyan érvényesíthetők a hazai érdekek a pályázat- értékelői munka során? PDF
(557 KB)
előadás megtekintése felvételről

Kaló Zoltán, egyetemi tanár, Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék,
Eötvös Loránd Tudományegyetem / ügyvezető, Syreon Kutató Intézet

Hogyan építsünk sikeres pályázói karriert a keretprogramban? PDF (2 244 KB)
előadás megtekintése felvételről

Lovas Róbert, laborvezető-helyettes, MTA SZTAKI / intézetigazgató, ÓE-NIK
Kiberfizikai Rendszerek Intézet

12.50 – 13.10 Kérdések, válaszok

13.20 – 13.45 A folytatás - új keretprogram 2021- től – a Horizont Európa program irányai,
újdonságai PDF (740 KB)
előadás megtekintése felvételről

Csuzdi Szonja, főosztályvezető, Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

13.45 –
14.00

Kérdések, válaszok

REGISZTRÁCIÓ
Tisztelt Érdeklődő!
Tájékoztatjuk, hogy a Horizont 2020-Horizont Európa Fórumra lezártuk a regisztrációt, mivel a
rendelkezésre álló hely betelt. Egyúttal jelezzük, hogy a rendezvényről filmfelvétel készül, amelyet

honlapunkon elérhetővé teszünk.
A nagy érdeklődésre tekintettel július 4- én újabb rendezvényt szervezünk a témában, a H2020 pályázat
értékelő szakértők számára szervezett fórummal összekötve.
Amennyiben érdekelné a fenti rendezvényen való részvétel, kérjük, hogy az alábbi felületen regisztráljon:
Horizont 2020 Fórum és Értékelői workshop - Budapest, 2019. július 4.

FOTÓ GALÉRIA

