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Tisztelt Kolléga! 

 

Hírlevelünk jelen számában az alábbi cikkeket olvashatja: 

 

Új pályázati kiírások  

 Balassi Intézet felhívása külföldi ösztöndíjakra (03.03.) 

 Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány pályázata (03.15.) 

 OTKA – NN - Nemzetközi együttműködésen alapuló alapkutatások támogatása 

(02.10.) 

 Az Európai Kutatási Tanács (European Research Council- ERC) kutatói pályázatai 

(Grants) 

o Tudományos csereprogram (SCIEX NMS-CH) - ösztöndíj kutatóknak (04.01.) 

o Marie Skłodowska-Curie kutatói és innovációs személyzet csereprogram 

(RISE) (04.24.) 

 

DF pályázati és projekt hírek 

 Nyert a Tanárképző pályázat 

 Megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

 

Pályázati- és projektmenedzsment kisokos 

 Mi a Horizon2020? 

 Nemzeti Kontakt Pont 

 

Kérjük, hogy ha további kérdése van a pályázatokkal kapcsolatban, érdeklődjön e-mailben, a 

palyazatiiroda@mail.duf.hu címen. 

Amennyiben későbbiekben nem kívánja Hírlevelünket megkapni, kérjük jelezze ezt 

számunkra a pályázatiiroda@mail.duf.hu címre küldött e-mail-ben. 

  

http://erc.europa.eu/mission
mailto:palyazatiiroda@mail.duf.hu
mailto:pályázatiiroda@mail.duf.hu
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Új pályázati kiírások 
 

Balassi Intézet felhívása külföldi ösztöndíjakra 

A Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben 

megvalósítható egyetemi részképzésre, teljes képzésre, doktori képzésre, hosszú és rövid 

tanulmányútra, illetve a 2014 nyarán megrendezésre kerülő nyári egyetemi kurzusokon való 

részvételre. 

Pályázható ösztöndíjtípusok: 

 teljes képzés  

o Ösztöndíj államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez. 

Jelenleg csak Horvátországba és Oroszországba lehet teljes alap-, illetve 

mesterképzésre pályázni. 

 részképzés  

o Általában 5 vagy 10 hónapos külföldi egyetemi/főiskolai résztanulmányok 

folytatásához nyújtott támogatás. Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi 

felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe. 

 teljes- és rész doktori képzés  

o Az ösztöndíj az egyes munkaterveknek megfelelően PhD, illetve DLA tanulmányokra 

ad lehetőséget, teljes képzés esetén három éven, részképzés esetén pedig legfeljebb 12 

hónapon át. Részleteket lásd az egyes országoknál. 

Pályázati határidők 

 Részképzés: 2014. március 3.  

 Doktori rész- és teljes képzés: 2014. március 3.  

 Teljes képzés: Horvátország: 2014 júniusa, Oroszország: 2014 március 3.  

A pályázati felhívás az alábbi linken található: 

http://www.scholarship.hu/LinkClick.aspx?fileticket=-

3iagOmoa7g%3d&tabid=39&language=hu-HU 

 

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány pályázata 

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (továbbiakban: AKCIÓ) olyan alapítvány, amely az 

ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott 

együttműködést támogatja. Az AKCIÓ elsősorban kétoldalú képzési és kutatási 

együttműködés létrejöttét szorgalmazza számos területen. Elsősorban olyan tevékenységeket 

finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból 

támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. Szlovák és cseh partnerek is 

bevonhatók az együttműködésbe. 

A támogatott tevékenységi kör  

 közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram keretében, 

közös képzés, osztrákoknak mesterképzés lehetősége Magyarországon 

 tudományos anyagok elkészítése céljából történő tartózkodások  

 hallgatói szakmai csoportok, doktori iskolák hallgatóinak rövid ausztriai tartózkodása a 

professzor szakmai vezetésével,  

 felsőoktatásban oktatók, PhD-hallgatók rövid (max. 3 nap) ausztriai és magyarországi 

tartózkodása a másik országban történő kapcsolatfelvétel céljából  

 magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok (beadási határidő október 30.),  

 publikációk illetve azok nemzetközi szaklapokban történő megjelentetésének anyagi 

támogatása, melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységéről, eredményről 

http://www.scholarship.hu/LinkClick.aspx?fileticket=-3iagOmoa7g%3d&tabid=39&language=hu-HU
http://www.scholarship.hu/LinkClick.aspx?fileticket=-3iagOmoa7g%3d&tabid=39&language=hu-HU
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tájékoztatnak kizárólag a bölcsészettudomány területén lehetséges, ebből eredő anyagi 

haszonnal nem lehet számolni.  

 szemeszter ösztöndíjak doktori hallgatóknak, kutatói és nyelvi ösztöndíjak Ausztriában és 

Magyarországon 

A projektben elszámolható költségek: 

Euro-ban kérhető összegek  

 Tartózkodási költségek: A projektben résztvevő magyar, cseh és szlovák személyek 

ausztriai költségei:  

o Felsőoktatási intézmény hallgatója és diplomások: 940 €/hó szállással együtt 1 

hónapnál rövidebb tartózkodás esetén a tartózkodási költség megosztható.  

o Diplomások 30 év felett, doktorátussal 1040 euró/hó szállással együtt  

o Rövid (max.10 napos magyar, szlovák és cseh projektrésztvevők tartózkodási 

költsége Ausztriában szállással együtt 90 euró/fő/nap  

 - Útiköltség: Általában 2. osztályú vonatjegynek megfelelő összeg.  

o Osztrák projektrésztvevők Magyarországra történő utazásának útiköltsége  

o cseh és szlovák projektrésztvevők Ausztriába szóló útiköltsége 

Forintban kérhető összegek  

 Szállásköltségek Magyarországon magyar projektrésztvevők részére: Magyar 

projektrésztvevők Magyarországon szállásköltséget csak akkor kérhetnek, amennyiben 

nem lakóhelyükön kutatnak, ennek mértéke: 9.000 HUF  

 Tartózkodási költségek: Osztrák, cseh és szlovák résztvevők tartózkodási költsége 

Magyarországon 

o Hallgatók és diplomások, doktorátussal, 30 év fölött: 100 000 HUF/hó 

szállással együtt  

o osztrák, cseh és szlovák rövid kutatói tartózkodása (max. 10 nap) esetén: 25 

000 HUF/tartózk. nap szállással együtt  

 Útiköltségek: a 2. osztályú vonatjegy árának megfelelő összeg számolható el. Szgk. ill. 

buszköltséget a pályázatban előre kérni, és indokolni kell.  

o magyar projektrésztvevők Ausztriába történő utazása, ill. cseh, osztrák, 

magyar, szlovák projektrésztvevők magyarországi utazása 

o cseh és szlovák projektrészvevők Magyarországra történő utazása költségét 

forintban térítjük 

Beadási határidők: 2014. március 15. és 2014. október 30. 

A pályázathoz szükséges dokumentumok az alábbi linken találhatóak: 

http://www.omaa.hu/letoltesek.htm 

 

OTKA – NN - Nemzetközi együttműködésen alapuló alapkutatások támogatása  

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet 

nemzetközi együttműködésen alapuló alapkutatások támogatására. 

A pályázatot egyidejűleg a magyar kutatónak az OTKÁ-hoz, a külföldi társpályázó(k)nak 

pedig az illető ország(ok) kutatási alapjához/alapjaihoz kell beadnia. Az OTKA-hoz pályázó 

magyar pályázónak, a pályázat beadásának időpontjában, PhD fokozattal (oklevéllel) kell 

rendelkeznie és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. A pályázat csak akkor 

támogatható, ha a hazai pályázatot az OTKA, a külföldi pályázatot pedig a külföldi ország 

kutatási alapja egyidejűleg támogatja. 

A pályázaton elnyert támogatás kizárólag az együttműködés és a közös kutatás költségeire 

fordítható. A kutatásban alkalmazni tervezett kutatók (doktoranduszok, doktorjelöltek, 

posztdoktorok) munkabérének, kisebb műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök 

http://www.omaa.hu/letoltesek.htm
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beszerzésének, a kutatási eredmények konferencián történő ismertetésének költségei is 

tervezhetők. Az OTKA-támogatás terhére a vezető kutató a munkaköri besorolása szerint 

differenciáltan, 3 kategóriában részesülhet kiegészítő személyi kifizetésben, de ez az összeg 

nem haladhatja meg a pályázati főösszeg 25%-át. 

Az együttműködésre alapozott kutatási pályázatok javasolt futamideje 3 év, de illeszkednie 

kell mindkét partner pályázati rendszeréhez. A maximális támogatási idő 4 év.  

A megpályázható összegnek felső korlátja nincs. 

Pályázni az OTKA elektronikus pályázati felületen (EPR) lehet. A pályázatok elbírálása 

évente két alkalommal történik. A február 10-ig az EPR-ben véglegesített, és február 17-i 

postabélyegzővel postára adott pályázatok értékelése várhatóan május végéig megtörténik. A 

szeptember 10-ig az EPR-ben véglegesített, és szeptember 17-i postabélyegzővel postára adott 

pályázatok értékelése várhatóan november végéig megtörténik. 

A pályázati felhívás az alábbi linken található: 

http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok 

 

 

Az Európai Kutatási Tanács (European Research Council- ERC) kutatói pályázatai 

(grants), az ERC Grantek rövid bemutatása 

 

Támogatás típusok: 

 

 
 

A Starting Grant a fiatal, az önálló kutatói pálya kezdetén álló kutatóknak szól. Pályázni 

kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés ígéretét hordozó, megvalósítható kutatási 

tervvel lehet maximum EUR 1 500 000 támogatásra, legfeljebb öt éves kutatási tervvel. 

Feltétel, hogy a pályázó PhD fokozatszerzése legalább két évvel előzze meg a pályázati kiírás 

dátumát, de ne lépje túl a hét évet. Minimum elvárás legalább egy jelentős nemzetközi 

publikáció.  

 

A Consolidator Grant a már önálló kutatócsoporttal, független kutatási programmal 

rendelkező, de még annak megszilárdításán dolgozó kutatóknak szól. Pályázni ebben az 

esetben is  kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés ígéretét hordozó, megvalósítható 

kutatási tervvel lehet maximum EUR 2 000 000 támogatásra, legfeljebb öt éves kutatási 

tervvel. Feltétel, hogy a pályázó fokozatszerzése több mint hét évvel előzze meg a pályázat 

http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok
http://erc.europa.eu/mission
http://erc.europa.eu/starting-grants
http://erc.europa.eu/consolidator-grants


 
PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/1. 

 

kiírásának dátumát, de ne lépje túl a 12 évet. A pályázat benyújtásakor a pályázónak fel kell 

sorolnia tíz jelentős nemzetközi szakfolyóiratban vagy az adott szakterületen legjelentősebb 

konferencia kiadványaiban megjelent reprezentatív publikációt és azok citációs indexét.  

 

Az Advanced Grant a már jelentős kutatási eredményekkel, önálló, nemzetközileg elismert, 

saját kutatócsoporttal és/vagy kutatási programmal rendelkező kiváló kutatásvezetőként 

ismert senior kutatók számára meghirdetett pályázati konstrukció. Pályázni itt is csak eredeti 

kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés ígéretét hordozó, megvalósítható, legfeljebb 

öt éves kutatási tervvel lehet. A támogatás felső határa EUR  2 500 000. Feltétel annak 

igazolása, hogy a pályázó elmúlt tíz évben aktívan kutatott és jelentős tudományos 

eredményeket ért el. Elvárás legalább tíz publikáció jelentős nemzetközi szakfolyóiratban 

vagy konferencia kiadványban vagy három jelentős kutatási monográfia, melyek közül 

legalább egy idegen nyelvű.  

 

A három alapvető pályázati típust az ERC további két lehetőséggel egészítette ki:  

A Proof of Concept Grant célja a fenti ERC grantekből születő kutatási eredményeinek 

továbbfejlesztése az első már kereskedelmi forgalomba is hozható innovációig. 

Maximum EUR 150 000 pályázható 18 hónapra. A támogatásra csak futó vagy az elmúlt 12 

hónapban lezárt ERC granttel rendelkező kutatók pályázhatnak jellemzően 12, de maximum 

18 hónapos projektekkel legfeljebb EUR 150 000 összegre.  

 

A 2012-ben és 2013-ban kísérleti jelleggel meghirdetett Synergy Grant a kutatócsportok, PI-k 

együttműködéséből születő tudományos eredményeket célozta. Az eddigi tapasztalatok 

összegzése után az ERC Tudományos Tanácsa dönt majd arról, hogy 2015-től újra 

meghirdeti-e a Synergy Grantet. Ezért 2014-ben biztosan nem lesz ilyen kiírás. 

 

AZ ERC pályázatokkal kapcsolatban részletes információ található az alábbi linken: 

http://mta.hu/erc/grant_tipusok-133239 

 

 

Tudományos csereprogram (SCIEX NMS-CH) - ösztöndíj kutatóknak 

A SCIEX Ösztöndíj a Svájci Hozzájárulás részét képező olyan támogatási eszköz, mely 

bármely olyan, az EU 10 tagállamából (BGR, CZE, HUN, LTU, LVA, POL, ROU, SVK, 

SVN, SVJ) érkező kutatókat támogat minden tudományág területéről, akik svájci kutatókkal, 

svájci kutatóintézetben folytatnák kutatásaikat. 

A program az ösztöndíjasok kutatói elhelyezését (munkáltatói kifizetések költsége, utazási 

költség) és a 2 mentor háromszori utazását finanszírozza az adminisztrációt is ellátó 

fogadóintézménynek történő kifizetéssel. A program a poszt-doktori képzésben résztvevő 

kutatóknak (korhatár nélkül) 6-18 hónapos, a doktori képzésben résztvevőknek 24 hónapos 

időtartamra finanszírozza elhelyezését. Minden olyan egyéb költséget az ösztöndíjas 

munkájával kapcsolatban, amelyet az ösztöndíj nem fedez, a fogadóintézménynek kell 

finanszíroznia. 

Az ösztöndíjasnak, a két mentornak és a kibocsátó és fogadó intézményeknek együttesen kell 

pályázniuk az ösztöndíjra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. 04. 01. 

Kiválasztási interjú: 2014 augusztusa 

A SCIEX Ösztöndíjról további információk az alábbi linken érhetőek el: http://www.sciex.ch/ 

 

http://erc.europa.eu/advanced-grants
http://erc.europa.eu/proof-concept
http://erc.europa.eu/synergy-grants
http://mta.hu/erc/grant_tipusok-133239
http://www.sciex.ch/
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Marie Skłodowska-Curie kutatói és innovációs személyzet csereprogram (RISE)  

A kiírás nemzetközi és szektorok közötti együttműködéseket támogat a kutatói- és innovációs 

személyzet cseréjén, valamint a tudás és ötletek kutatói és üzleti szféra közötti megosztásán 

keresztül, a tudomány és az innováció fejlesztése érdekében. 

A kiírás elő kívánja segíteni a kutatói és innovációs kultúra terjesztését, amely elismeri a 

kreativitást és a vállalkozói mentalitást, valamint segít a kreatív ötletek innovatív termékekké, 

szolgáltatásokká és folyamatokká fejlesztésében. 

A támogatás célja, támogatható tevékenységek: 

 A RISE az olyan felsőoktatási és nem felsőoktatási szférába tartozó (kiemelten a 

KKV-kat) intézményeket támogat, amelyek Európában (EU tagállamban), vagy az 

EU-n kívül (harmadik országban) működnek. 

 Támogatást nyújt olyan együttműködések kialakításához, amelyek közös kutatásra és 

innovációs tevékenységre irányulnak. Ez lehet például nemzetközi vagy szektorok 

közötti tudásmegosztás, amely a kutatói és innovációs személyzet kétirányú cseréjén 

keresztül, egy beépített visszacsatolási mechanizmus útján valósul meg. 

 Az együttműködésben résztvevő szervezeteknek közvetlenül hozzá kell járulniuk a 

közös K+F és innovációs tevékenység megvalósításához a személyzet támogatásával, 

illetve fogadásával. 

 A megpályázott K+F+I tevékenységeknek a résztvevők kiegészítő kompetenciáinak 

kiaknázására és más szinergiákra kell koncentrálniuk, valamint lehetővé kell tenniük a 

hálózatosodást, a tudásmegosztást – workshopok és konferenciák szervezésével -, az 

új képességek elsajátítását és a karrierfejlesztést a kutatásban és innovációban 

résztvevő szakemberek számára. 

 A projekt tevékenységei koncentrálhatnak mind a szektorok közötti, mind pedig a 

nemzetközi mobilitásra. 

 A csereprogramban kezdő és tapasztalt kutatók, valamint az adminisztratív személyzet 

tagjai is részt vehetnek. 

 A tagállamokban lévő intézmények és a társult országok intézményei közötti 

csereprogramban csak a szektorok közötti mobilitás támogatható. A harmadik 

országokkal történő csereprogramban mind a szektorok közötti, mind pedig az egy 

szektoron belüli csereprogram támogatható. 

 Az egy országon belüli intézmények közötti mobilitás nem támogatható. 

Elvárt hatások: 

 A RISE-on belüli kutatási és innovációs tevékenységnek hozzá az új és meglévő 

nemzetközi és szektorok közötti együttműködési hálózatok építéséhez és 

fejlesztéséhez. A tevékenységnek emellett hangsúlyozottan erősítenie kell a 

felsőoktatási és nem felsőoktatási szféra közötti együttműködést, illetve az európai és 

harmadik országok közötti kooperációt. 

 A tudásmegosztással és a képességek fejlesztésével kapcsolatban a tevékenységeknek 

összhangba kell hozniuk a különböző kultúrákat és elvárásokat, illetve hozzá kell 

járulniuk az európai tudásgazdaság és társadalom fejlődéséhez. 

Támogatási keretösszeg: €70,000,000 

A pályázatok beadási határideje: 2014.04.24., 17 óra (Brüsszeli idő) 

További információ a pályázattal kapcsolatban: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

msca-rise-2014.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2014.html
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Kérjük, hogy ha további kérdése van a pályázatokkal kapcsolatban, érdeklődjön e-mailben, a 

palyazatiiroda@mail.duf.hu címen. 

DF pályázati és projekt hírek 
 

Nyert a Tanárképző pályázat 

Támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 

rendszeréhez benyújtott „Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-

dunántúli régióban” című, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 jelű pályázatunk. 

A projekt főpályázója a Pannon Egyetem. A Dunaújvárosi Főiskola konzorciumi partnerként 

120 millió Ft támogatásban részesül. 

A pályázat főbb tevékenységei: 

 a Tanárképző Központ fejlesztése  
 Pedagógiai szolgáltató és módszertani kabinet létrehozása 

 a közoktatás szereplőivel való kapcsolattartás,  

 a közoktatásban dolgozók körében végzett kutatások, és a kutatási eredmények 

felhasználása a közoktatásban jelentkező képzési-továbbképzési igények kielégítésére 

 kutatás-módszertani képzés (pl. SPSS képzés) és egyénre szóló tanácsadás 

 rövid tanfolyamok pedagógusok számára (pl. Coaching a pedagógiában, Mediáció az 

iskolában, Probléma alapú tanulás) 

 

Megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Január 1-vel jogutódlással megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az uniós fejlesztési 

programok végrehajtása a szaktárcákhoz került, míg a források felhasználását a 

Miniszterelnökség koordinálja. 

A Miniszterelnökségen belül egy központi koordináló szervet hoznak létre, amely ellenőrzi 

majd a 2014–2020 közötti hét évre felvázolt pályának az alakulását. Ebben a végleges 

szerkezetben történik majd a 2007–2013-as időszak programjainak kifuttatása, illetve a 2014–

2020-as időszak tervezése és végrehajtása. A jövőben az adott területért stratégiailag felelős 

minisztériumokhoz kerülnek az adott témát kezelő irányító hatóságok. 

 

Pályázati- és projektmenedzsment kisokos  
 

Mi a Horizon2020? 

A Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelését célzó 

Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik 

alappillére. 

Az Unió egységes kutatási keretprogramja a 2014-2020-as időszakra. Egy olyan hét éves 

pénzügyi keret, amely három kezdeményezést (FP7, CIP, EIT) foglal magában és amelynek 

megvalósítására összesen 87 milliárd euró áll majd rendelkezésre. 

Minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a tudományos áttörésekből üzleti 

lehetőségeket biztosító és sokunk életét jobbá tévő innovatív termékek és szolgáltatások 
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születhessenek. Ezzel egyidejűleg drasztikusan visszaszorítja a bürokráciát, a szabályok és 

eljárások egyszerűsítésével pedig a legjobb kutatók és még több innovatív vállalkozás 

érdeklődését igyekszik felkelteni. 

Támogatás a kutatástól a kereskedelemig tartó innovációs lánc különböző szakaszaiban lesz 

igényelhető többek között olyan projektekre, amelyek a hangsúlyt a társadalmi kihívások 

kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő problémák megoldására. helyezik (pl. 

egészség, tiszta energia, közlekedés). 

 

A Horizont 2020 keretprogramot létrehozó dokumentumok 

 Regulation - COM(2011) 809 

o Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council establishing 

Horizon 2020 

o Rules for Participation and Dissemination - COM(2011) 810 

o Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council laying down 

the rules for the participation and dissemination in Horizon 2020 

 Specific Program - COM(2011) 811 

o Proposal for a Council Decision establishing the Specific Programme 

implementing Horizon 2020 

 Regulation – EURATOM - COM(2011) 812 

 Proposal for a Council Regulation on the research and training programme of the 

European Atomic Energy Community (2014-18) complementing Horizon 2020 

 

Nemzeti Kontakt Pont (NPC) 

A Nemzeti Kontakt Pont (National Contact Point) egy európai szintű hálózat tagjaként 

segítséget nyújt a Horizon 2020 pályázatokon résztvevőknek. A szervezet célja, hogy 

támogassa a pályázókat, és hogy információt, valamint gyakorlati segítséget nyújtson a 

pályázatok benyújtásához és megvalósításához. 

A hálózat tagjait az EU 28 tagállamának kormányai alapították és finanszírozzák. A 

szervezetek személyre szabott információt nyújtanak a pályázóknak, közvetlenül az adott 

helyszínen és a pályázó nyelvén. 

Az NPC-k szervezeti típusa és struktúrája tagállamonként eltérő lehet, de a tevékenységüket 

szabályozó törvény alapján az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtaniuk: 

 a megfelelő H2020 téma és kiírás kiválasztásának támogatása 

 tanácsadás adminisztratív ügyekben és a szerződések megkötésével kapcsolatban 

 pályázatírás támogatása és pályázatírással kapcsolatos képzések szervezése 

 dokumentumok (adatlapok, útmutatók, kézikönyvek, stb.) terjesztése, elérhetőségének 

biztosítása 

 partnerkeresés támogatása 

Magyarországon a Nemzeti Innovációs Hivatal a H2020 Kontakt Pont. 

A hivatal weboldalának címe: http://www.nih.gov.hu/ 
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