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 Új innovációs mutatót tett közzé az Európai Bizottság  

Az innovációs teljesítménymutató azt méri, hogy az innovatív ágazatokból jövő ötletek milyen 

arányban jutnak el a piaci hasznosításig és járulnak hozzá a jobb minőségű munkahelyekhez és a 

versenyképesebb Európához. A mutató szerint – amelyet a Bizottság az EU vezetőinek kérésére 

dolgozott ki a nemzeti innovációs politikák teljesítményértékelésére – továbbra is jelentős 

különbségek vannak az EU tagállamai között - Magyarország a középmezőnyben szerepel. Az új 

innovációs mutató alapján Svédország, Németország, Írország és Luxembourg hasznosítja a 

legjobban az innovációt az uniós tagállamok közül. Nemzetközi összehasonlításban az EU 

egészében jól teljesít, ugyanakkor továbbra is elmarad a világ leginnovatívabb gazdaságaitól.  

Az EU-n belül legkiválóbban teljesítők annak köszönhetik kiváló minősítésüket, hogy esetükben 

teljesül a következő feltételek többsége vagy mindegyike: gazdaságukban jelentős szerepet 

játszanak a tudásintenzív ágazatok és a gyorsan növekvő innovatív vállalkozások, illetve számos 

szabadalmat és versenyképes exportterméket állítanak ki. 

A javasolt mutató újdonsága az, hogy az innovációs teljesítményre helyezi a hangsúlyt, jól 

kiegészítve az Innovatív Unió eredménytábláját és annak összevont innovációs indexét. Ez 

utóbbiak tágabb összefüggésben értékelik a tagállamok és maga az EU innovációs 

teljesítményét, huszonnégy innovációs mutató alapján. 

A sajtóközlemény teljes szövege és háttéranyaga a hivatalos internetes oldalon elérhető el.  

 Az Európai Kutatási Térség haladási jelentése 

Az EKT haladási jelentés az első, átfogó, a tagállamok közreműködésével készült komplex KFI 

jelentés, mely tartalmazza az eddig elért eredményeket az Európai Kutatási Térség (EKT) 

kiteljesítésére. A jelentést az EKT prioritások alapján készítette el az Európai Bizottság, és 

ország-specifikus elemzéseket is tartalmaz.  

A jelentés kihangsúlyozza, hogy a közkiadásoknak kevesebb, mint 1%-át költik határon átnyúló 

kutatásokra, a programok nagysága általában limitált, és a nemzeti kutatási programok 

összehangolása sem működik megfelelő. A tagállamoknak ezért olyan keretfeltételeket kell 

teremteniük, amelyek elősegítik a határon átnyúló együttműködéseket és ezáltal előmozdítják a 

nemzeti KFI programok közötti átjárhatóságot.  

A kiváló kutatás alapja a kiváló kutatási infrastruktúra megléte, éppen ezért fontos, hogy a 

tagállamoknak elgördítsék a (politikai, pénzügyi, kezelési) korlátokat, melyek ezek létrehozása, 

karbantartása, felhasználása előtt állnak, különösen az elektronikus kutatási infrastruktúrára 

tekintettel. Prioritás továbbá a kutatási infrastruktúrákhoz határon túli hozzáférhetőségének 

átláthatóbbá tétele. 

Bár több tagállamban haladást értek el a területen, ám még mindig alacsony az ipari 

doktoranduszok száma, az Innovatív PhD Képzés Elveinek átvétele és az ipari szereplők PhD 

képzésbe való bevonása. Egyes tagállamok a Strukturális Alapokat e célra kiválóan felhasználták, 

mely támogatandó gyakorlat. 

A haladási jelentés kiemeli, hogy a tagállamok összehangolt fellépése szükséges ahhoz, hogy a 

KFI állások meghirdetése és betöltése nyitott módon történjen, átlátható és érdemeken alapuló 

legyen. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá az ösztöndíjak hordozhatóságát. 

Az EKT jelentés foglalkozik az Open Access kérdésével, azaz a publikációkhoz való szabad 

hozzáférés politikai-jogi kereteinek kialakításával, a gender témával és a digitális EKT 

megvalósításával.  

A tejes körű EKT haladási jelentést 2014-re készíti el az Európai Bizottság. A jelentés teljes 

szövege és mellékletei elérhetők itt 

Hírek Brüsszelből 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-831_hu.htm
http://ec.europa.eu/research/era/progressreport2013_en.html


 
 

 Horizont 2020: nyílt információs nap a környezeti projektek támogatásáról 

Információs napot tart az Európai Bizottság a Horizont 2020 program „klímacselekvés, környezet, 

erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok”témacsoportjáról november 12-én Brüsszelben. Az 

esemény célja, hogy felvilágosítást adjon a 2014 – 2015-ös munkaprogrammal kapcsolatos 

újdonságokról, továbbá útmutatást nyújt majd a pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához.  

A november 12-i esemény kizárólag 2014-es témákkal foglalkozik, a 2015-ös témákról a 

későbbiekben külön információs napot tartanak majd. A nagy érdeklődés miatt a november 12-i 

információs napra már nem lehet regisztrálni, de az esemény online követhető lesz a DG 

Interpretation oldalán az oldalon történő regisztrációt követően.  

Bővebb információ és program az Európai Bizottság hivatalos oldalán érhető el.  

 

 

 EUROGIA2020 

Az EUROGIA2020 egy 41 tagot tömörítő Eureka! klaszter (ClusterforLow-CarbonEnergy 

Technologies), mely célja a már meglévő alacsony szénkibocsájtású technológiák bevezetése, és 

rendkívül innovatív új technológiai megoldások kifejlesztésének elősegítése. A végső cél a 

klímaváltozás hatásainak csökkentése, az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének 

csökkentése. 

Az EUROGIA2020 pályázati felhívásokra a felek partnerségben pályázhatnak, különböző Eureka! 

országokból származó jogi személyek bevonásával. Az első fázisban egy projekt terv (project 

outline) benyújtása szükséges, mely kb. 10 oldal hosszúságú. Ha a projekt terv „zöld utat” kapott, 

a végleges projekt benyújtására is sor kerülhet. Az Eureka! titkárság időközben felveszi a 

tagállami finanszírozó szervvel a kapcsolatot, hogy megtudja, rendelkezik-e költségvetéssel a 

projekt finanszírozására és hogy lehetőséget adjon az állami szervnek arra, hogy javaslatokat 

tegyen a pályázó részére. Javaslatokat az Eureka! Technikai Bizottsága is adhat a pályázónak. A 

projektek mérete bottom-up jellegük miatt eltérő, finanszírozásuk nemzeti költségvetésből történik.  

A következő pályázati benyújtási határidő: 2013. november 15.  

Az EUROGIA2020 honlapján részletes információ érhető el.  

 

 Innovációs Főváros Díj 

Az iFőváros egy olyan, az Európai Bizottság által első alkalommal meghirdetett díj, melynek 

finanszírozása az FP7-es kutatási keretprogramból történik. 

Az Európai Bizottság a városok által elért olyan eredményeket jutalmazza, melyek az innovációs 

ökoszisztéma felépítésére törekedtek, azaz az innováció előmozdítását, és az állampolgárok 

életminőségének javítását tűzték ki célul.  

A díjra olyan 100.000 fő feletti városok pályázhatnak, amelyek a díj célkitűzésében említett célok 

megvalósítását 2010. január 1. követően kezdték el. Az nem szükséges, hogy a projekt/városi 

stratégia végrehajtása befejezett legyen, kritérium azonban, hogy belőle konkrét eredmények már 

megvalósultak. További feltétel, hogy a város által elért eredményeket az Európai Unió egyéb 

díjjal még nem jutalmazta (nem kizáró ok tehát, ha a fejlesztések Strukturális Alapokból vannak 

finanszírozva). 

A pályázatokat alaki és tartalmi követelmények alapján bírálják el. Az előbbi a részvételi 

feltételeknek való megfelelőséget foglalja magában, míg az utóbbi négy követelmény teljesítését 

jelenti, melyek a következők: 

 innovatív: mert innovatív koncepciókat, eljárásokat és eszközöket alkalmaz; 

Aktuális pályázatok 

https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=f1298750ed09618717f9c10ea8d1d3b0
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=f1298750ed09618717f9c10ea8d1d3b0
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=82B9816A-F1DB-AF81-2607E2CCFD22F439
http://www.eurogia.com/


 
 

 inspiráló: mert vonzza a tehetségeseket, a befektetőket és előmozdítja az állampolgári 

részvételt; 

 integrált: mert az egész ökoinnovációs rendszerrel foglalkozik és világosan kapcsolatba 

hozható az Európa 2020 célkitűzéseivel; 

 interaktív: a tevékenységek és a díj elősegítik az innovációs ökoszisztéma tagjainak 

interakcióját. 

 

A díj egy várost fog 500.000 EUR értékben jutalmazni.  

A pályázati felhívásra vonatkozó bővebb információ, részvételi szabályok és a pályázat 

benyújtása az iCapital hivatalos honlapján érhető el. 

A pályázatokat elektronikus formában, díjmentesen weboldalon keresztül lehet benyújtani 

2013. december 3-ig. 

 

 A közlekedéskutatás uniós bajnokai: fiatal  és szenior kutatók versenye  

Versenyt hirdettek a felszíni közlekedés kutatásának témájában, fiatal  és szenior kutatók 

számára. A TRA Visions néven ismert verseny díját két kategóriában osztják ki.  

A diákok és fiatal kutatók megmérettetésére jelentkezőknek először egy absztraktot kell beadniuk 

7 témakör téma egyikében. A győztesek a 2014 áprilisában, Párizsban tartandó TRA (Transport 

Research Arena) konferencián mutatják majd be munkájukat. A fiatalok versenyének célja, hogy 

érdeklődésre ösztönözze a diákokat és fiatal kutatókat a fenntartható felszíni közlekedés területe 

iránt. 

A szenior kategória esetében innovatív közlekedési ötleteket várnak olyan kutatóktól, akik 

közlekedés témában korábban már támogatást nyertek az Európai Unió 7. (vagy 6.) kutatási 

keretprogramjában (FP7, illetve FP6). A verseny fő célja a felszíni közlekedéssel kapcsolatos 

kutatási projektek eredményeinek, valamint az így szerzett tudás széleskörű megismertetése. A 

10 legjobb eredményt elérő kutató neve egy rövid listára kerül, majd győztest hirdetnek a közúti, 

vasúti, vízi és cross-modális közlekedés kutatásának területén, akik közül egy általános győztest 

választanak ki.  

A szenior kategóriában olyan kutatók jelentkezését várják, akik többéves posztdoktori  

tapasztalattal rendelkeznek. A beadott jelentkezéseknek az Európai Unió által 2003 és 2013 

között támogatott kutatási projekteken kell alapulniuk.   

 

A nevezési határidő mindkét kategória esetében 2013. november 30.  

További részletek a verseny weboldalán olvasható.  

 

 IMI 10 -  Az Innovatív Gyógyszerek Kezdeményezés újabb pályázati felhívása  

Az Innovatív Gyógyszerek Kezdeményezés Közös Vállalkozás (Innovative Medicines Initiative 

Joint Undertaking, röviden IMI JU) közzétette tízedik, pályázati felhívását a fertőző betegségek 

kutatásának területén belül, „Immunologicalassay-standardisation and development for 

useinassessments of correlates of protection for influenza vaccines” témában. 

A tizedik pályázati felhívás témája kötődik az „Európai Gyógyszergyártók Szövetségének (EFPIA) 

konzorciumához” (alkotói a Novartis, Sanofi-Pasteur, GSK, Abbott, Crucell (Johnson & Johnson), 

MedImmune (AstraZeneca)), melynek tagjai készek arra, hogy együttműködjenek olyan állami és 

magánszervezetekkel, melyek megfelelnek az IMI JU támogatási feltételeinek.  

A pályázat kétlépcsős. Az első szakaszban a jelentkező konzorciumoknak (melyeket például kkv-

k, egyetemek, egészségügyi szervezetek, nem EFPIA-tag vállalkozások alkothatnak) a felhívás 

témájára vonatkozóan szándéknyilatkozatot kell benyújtaniuk az IMI JU felé. A jelentkezőknek 

figyelembe kell venniük, hogy az EFPIA tagok mily módon nyújthatnak kutatási támogatást az IMI 

projektekhez, ill. elvárás az influenza elleni védőoltások területén indult egyéb 

kezdeményezésekkel való szinergiák maximalizálása a fölösleges párhuzamok elkerülése 

érdekében. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
http://www.travisions.eu/TRAVisions/index.xhtml


 
 

A legjobb minősítést kapott szándéknyilatkozatot benyújtó konzorciumoknak a második 

szakaszban egy teljes pályázatot kell elkészíteniük az EFPIA konzorciummal közösen. A teljes 

pályázatot végül független szakértők bírálják majd el, előzetesen meghatározott értékelési 

kritériumok alapján. A támogatásra kizárólag a kedvező elbírálást kapott projekteket választják ki, 

melyek az IMI JU-val írják alá a támogatási szerződést.   

A projekttel összefüggő kutatási és technológiai fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek 

finanszírozható költségeinek legfeljebb 75%-a, az egyéb tevékenységek (beleértve a 

menedzsmentet és a képzési tevékenységeket) finanszírozható költségeinek legfeljebb 100%-a 

jogosult támogatásra. A közvetett költségek elszámolása többféle módon történhet.  

Az EFPIA-t alkotó gyógyszeripari cégek által biztosított várható hozzájárulás 6,1 M EUR 5 évre, 

az IMI JU tervezett hozzájárulása legfeljebb 6,1 M EUR lesz.  

A projekt tervezett időtartama 5 év és indikatív költségvetése összesen 12,2 M EUR. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 28. 

A 10. pályázati felhívás elérhető az IMI hivatalos honlapján. 

 

 

 2013. november 22. „Horizont 2020 – Egészség, demográfiai változás és jólét”  

„Horizont 2020 – Egészség, demográfiai változás és jólét” témában nyílt információs 

napot tart az Európai Bizottság november 22-én Brüsszelben, az Albert Borschette 

Központban. Az Európai Unió új kutatási és innovációs programja, a Horizont 2020 

keretében várhatóan több mint 7 milliárd euró fordítható majd az egészséggel, 

demográfiai változással és jóléttel kapcsolatos kihívások kezelésére. A 

támogatásokra versengés útján lehet majd jelentkezni, ahol csak a legjobb 

pályázatokat választják ki.  

A nyílt információs nap célja, hogy segítse a felkészülést a várhatóan idén 

decemberben induló első támogatási körre. Az esemény alapvető információkkal fog 

szolgálni arról, hogyan kell elkészíteni egy jó pályázatot, valamint lépésről lépésre 

végigvezet a pályázati folyamaton. Továbbá alkalmat nyújt partnerek keresésére, és 

a felmerülő kérdésekre is választ lehet kapni.  

Az eseményen való regisztráció már nem lehetséges, de követhető webináriumon 

segítségével. 

A tervezett program elérhető az Európai Bizottság hivatalos internetes oldalán, 

illetve további információk a rendezvény hivatalos honlapján olvashatóak.  

 

 

  

Események 

http://www.imi.europa.eu/content/10th-call-2013-10
http://ec.europa.eu/research/health/pdf/health-infoday-programme-22112013_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/health/horizon-2020-health-open-info-days_en.html


 
 

 

 

 2013. december 2. Felkészülés a Horizont 2020 program pályázataira  

 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. öt modulból álló 

képzéssorozatot szervez annak érdekében, hogy a résztvevők megismerjék a 

Horizont 2020 programjának  

 pályázati lehetőségeit,  

 naprakész ismereteket szerezzenek a pályázati menetrendről és témákról,  

 a pályázatírás módjáról, a sikeres pályázathoz szükséges készségekről. 

A képzés 4. moduljához, amely a kis- és középvállalkozások felkészítését támogatja, 

csatlakozott a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.  

Képzés időpontja: 2013. december 2.  

Képzés helyszíne: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 

(Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, Kamaraterme.) 

 

 

Képzésre történő regisztráció és bővebb információ a Külkapcsolati Igazgatóság 

honlapján olvasható. 

 

 2013. november 26. Új lehetőségek a horizonton - Horizont 2020 Nemzeti 
Nyitókonferencia 

A Nemzeti Innovációs Hivatal a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttműködve 

2013. november 26-án konferenciát szervez a 2014 januárjától induló Horizont 2020 

program hazai nyitányaként, a budapesti VAM Design Centerben. Az esemény célja, 

hogy segítse a hazai kutatási intézmények, egyetemek, vállalkozások felkészülését 

az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját a következő 7 évben 

meghatározó Horizont 2020 programra. 

A rendezvényre történő regisztrációt és a programot a NIH honlapján lehet elérni.  

   
 

Magyarországi események 

http://www.bayzoltan.hu/bay-kki/bay-kki-hirek/felkeszules-a-palyazasra-a-horizont-2020-programban-kis-es-kozepvallalkozasok-felkeszulesenek-tamogatasa-2
http://www.bayzoltan.hu/bay-kki/bay-kki-hirek/felkeszules-a-palyazasra-a-horizont-2020-programban-kis-es-kozepvallalkozasok-felkeszulesenek-tamogatasa-2
http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/uj-lehetosegek

