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Tisztelt Kolléga!
Hírlevelünk jelen számában az alábbi témákkal foglalkozunk:
Pályázati hírek
 Július 10-től új H2020 pályázatok
 GINOP pályázati hírek
 Magyar nyelvű anyag a H2020 programról
 Magyarországról beadott H2020 SME Instrument pályázatok
 Változik a Pályázói e-ügyintézés felület elérhetősége
 Véglegesek a következő ciklus Operatív Programjai
 Megnő a helyi döntéshozók szerepe
 Átmeneti intézkedés a TÁMOP és a TIOP projektek kifizetési igénylésével
kapcsolatban
 Változások az arculati előírásokban és a kedvezményezettek tájékoztatási
kötelezettségeiben
Konferenciák, rendezvények,
 International PhD course on Economic Geography
 HASSACC 2014 - Second International Virtual Conference on Human And Social
Sciences
 6th International conference on Regional Disparities

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.
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Pályázati hírek
Július 10-től új H2020 pályázatok
Az EU, a magánszféra és a tagállamok közötti kutatási partnerségek július 10-én tették közzé
első pályázati és partnerségi felhívásaikat az EU 80 milliárd eurós kutatási és innovációs
programja, a Horizont 2020 keretében. Az összesen 1,13 milliárd euró értékű
közfinanszírozásból, amelyet a magánpartnerek hasonló összeggel egészítenek ki, először
olyan projekteket fognak támogatni, amelyek az emberek életminőségét és az európai ipar
nemzetközi versenyképességét hivatottak javítani. Hogy milyen témák tartoznak ide? Pl. a
cukorbetegség és különféle szembetegségek új kezelési módjai vagy a hidrogén meghajtású
közúti járművek tucatjainak bevezetése, illetve a hidrogéntöltő állomások kiépítése.
Az első pályázati kihívások közzététele csaknem pontosan egy évvel azután történik, hogy az
Európai Bizottság előterjesztette az innovációs beruházási csomagot, amelyben hét közmagán társulás és négy, közszektoron belüli társulás létrehozását javasolta. A partnerségek
olyan kulcsfontosságú területeken fognak működni, mint a gyógyszeripar, a közlekedés, az
elektronika és a biogazdaság, és értékük összesen 22 milliárd euróra tehető. A javaslatokat az
Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa is elfogadta.
A következő hét évben összesen 19,5 milliárd euró értékű beruházás valósulhat meg a kutatás
és az innováció terén: a 7,3 milliárd eurós uniós hozzájárulás a magánszféra és a tagállamok
részéről 12,2 milliárd euró értékű beruházást von maga után. E társulások, valamint a
tagállamokkal létrehozott négy további közszférabeli partnerség alkotják az innovációs
beruházási csomagot, amely összességében több mint 22 milliárd eurós beruházást jelent
Európa jövőjébe.
Ezek a partnerségek számos területen folytatnak tevékenységet:
 Innovatív gyógyszerek 2 (IMI2): célja a védőoltások, gyógyszerek (pl.
antibiotikumok) és kezelések új generációjának kifejlesztése;
 Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia 2 (FCH2): célja a közlekedés és az
energiaügy területén a tiszta és hatékony technológiák piaci bevezetésének
felgyorsítása;
 „Tiszta Égbolt 2” (CS2): célja a számottevően kevesebb szén-dioxidot a légkörbe
kibocsátó, környezetkímélőbb és csendesebb légi járművek kifejlesztése
 Bioalapú iparágak (BBI): célja, hogy a megújuló természeti erőforrások és az
innovatív technológiák használata révén környezetkímélőbbé váljanak a mindennapok
során használt termékek
 Shift2Rail: célja, hogy javítsa a vonatok és a vasúti infrastruktúra minőségét, és
drasztikusan csökkentse a költségeket, a kapacitás, a megbízhatóság és a pontosság
egyidejű növelése mellett
 SESAR 2020: célja az európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer új generációjának
kifejlesztése és ezáltal a légi közlekedés teljesítőképességének fokozása
 Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai
kezdeményezés (ECSEL): célja az európai elektronikai gyártási kapacitás fellendítése
A versenyképes elektronikai alkatrészek és rendszerek támogatását megcélzó programban
Magyarország is részt vesz. A július 9-től pályázható felhívás beadási határideje 2014.
szeptember 17. Az ECSEL program nemzeti kapcsolattartója: Divinyi Ágnes , Elérhetősége:
Nemzeti
Innovációs
Hivatal, 1061 Budapest,
Andrássy út
12., e-mail:
agnes.divinyi@nih.gov.hu, Tel.: +36 1 484 2889
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A partnerségek által kiírt versenypályázati felhívásokon részt vehetnek vállalatok, kkv-k,
egyetemek, kutatószervezetek stb. A projektekről szakértői értékelés alapján döntik el, hogy
melyek a legjobbak, azaz finanszírozásra érdemesek.
További információk (angol nyelven):
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-468_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
GINOP pályázati hírek
A Joint Venture Szövetség (JVSZ) EU Bizottsága a JVSZ Innovációs Bizottságával és a
Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) K+F Tagozatával közösen 2014. július 17-én egy
workshopot tartott a GINO pályázatokkal kapcsolatban, a Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárának részvételével.
A workshopon, a kérdésekre reagálva az alábbiak hangzottak el:
 Az első GINOP pályázatok várhatóan október elején kerülnek kiírásra (a nyár közepén
lehet részletesebb információkra számítani), és az év végéig fokozatosan közlik őket,
prioritásonként minimum 1 pályázattal.
 K+F+I pályázatokra nagyobb forrás lesz (ellenben a beruházásokra irányuló
pályázatokkal), szakmai felügyeletük pedig a valószínűleg a Miniszterelnökség alá fog
tartozni.
 Hosszú beadási szakaszú-, és értékelési határidős kiírásokra lehet számítani.
 Cél a felsőoktatási intézmények vállalatokkal való együttműködésének erősítése a
kutatási helyek és a cégek közötti optimális forrásmegosztás által.
 A maximális projektnagyság és támogatási intenzitás bizonyos területeken (K+F)
kevesebb korlátozással érvényesül majd, a piaci igények függvényében.
 A foglalkoztatási indikátor követelménye megmarad.
 A szellemi alkotások piacra vitele továbbra is támogatott lesz.
Magyar nyelvű anyag a H2020 programról
A Széchenyi Programiroda egy 14 oldalas, magyar nyelvű, elektronikus formátumú
összefoglalót adott ki a HORIZON 2020 programmal kapcsolatban. A dokumentum a jelen
hírlevelünket tartalmazó e-mail mellékletében található.
Magyarországról beadott H2020 SME Instrument pályázatok
Az Európai Bizottság a napokban tette közzé a Horizon 2020 kkv-pályázat első fordulójában
benyújtott pályázatok statisztikai adatait. A magyar innovatív kis- és középvállalkozások
(kkv) európai élvonalban vannak a 2014-2020-as időszakra szóló Horizon 2020 program kkvpályázatán: a 35 uniós és a keretprogramhoz társult országból a hatodik legtöbb, 166
projektjavaslatot nyújtották be Brüsszelbe. Magyarország - a kelet-közép európai és társult
országokhoz viszonyítva - pedig első a beadott pályázatok számát illetően.
A közösségi kutatás-fejlesztési, innovációs programban első ízben írtak ki a kis- és
középvállalkozások fejlesztését célzó tendert. A kiírásra összesen 2666 pályázatot nyújtottak
be, a Magyarországról pályázó kis és középvállalkozások a kelet-közép-európai régió
országaival összevetve kétszer annyi pályaművet adtak be, európai szinten pedig csak a
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legnagyobb államok, Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és NagyBritannia előzte meg a hazai kkv-kat.
A pályázatra február és május között lehetett jelentkezni, és bár a bírálat nyár végére várható,
de a most pályázók akár 150 millió forint támogatást is elhozhatnak a központi uniós alapból,
a maximum 15 millió forint támogatással pedig a nyertesek megkezdhetik kidolgozni
projektjüket, amellyel a második fázisban újra pályázhatnak további 150 millió és 750 millió
forint közötti támogatásra.
A Horizon 2020 programban 7 év során rendelkezésre álló 79 milliárd euróból a kis- és
középvállalkozásoknak 8,6 milliárd euró áll rendelkezésre, ebből 2,8 milliárd euró a kkveszköz támogatás. A pályázat továbbra is nyitott, legközelebb szeptemberben zárják az első
fázis következő fordulóját, ezáltal további magyar kkv-k jelentkezhetnek uniós forrásra.
Változik a Pályázói e-ügyintézés felület elérhetősége
2014. június 20-ától a Pályázói e-ügyintézés felület, valamint az európai uniós
támogatásokkal kapcsolatos honlapok a palyazat.gov.hu tartományról érhetőek el. Ez alapján
a Pályázói felületet immár a http://emir.palyazat.gov.hu/main/ webcímen tudják
biztonságosan és teljes körűen elérni, a korábbi (http://emir.nfu.hu/main/ ) elérhetőség
továbbra is él, azonban a technológiai átállás következtében az erről az oldalról végzett
navigáció nem megfelelő működést eredményezhet.
Véglegesek a következő ciklus Operatív Programjai
A Kormány áttekintette a Brüsszelnek benyújtandó, következő hétéves EU-s költségvetési
időszak keretprogramjait, és véglegesített nyolc operatív programot. A közvetlen
gazdaságfejlesztés érdekében a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program), TOP (Területfejlesztési Operatív Program) és VEKOP (Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program) programokra a rendelkezésre álló, mintegy 7500 milliárd
forintos forrás 60%-a jut.
Megnő a helyi döntéshozók szerepe
A Területfejlesztési Operatív Program jelentős változást hoz a hazai fejlesztéspolitikába. Míg
eddig a centralizált döntéshozási folyamatok lassíthatták bizonyos helyi projektek
megvalósulását, addig a megyei döntéshozók bekapcsolásával garantálható a helyi igények
maximális figyelembevétele. Azaz, a pénzek felhasználásáról mostantól a helyi közösségek,
az önkormányzatok döntenek, csak a központi koordináció marad a Kormánynál. A leendő
kedvezményezettek a rendelkezésre álló forrás 60%-át gazdaságfejlesztésre fordíthatják, így a
megyei gazdaságfejlesztési programokra 450 milliárd forint jut majd.
Átmeneti intézkedés a TÁMOP és a TIOP projektek kifizetési igénylésével kapcsolatban
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 56. § (8) bekezdésének előírásai
értelmében utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt
támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a kettőszázezer
forintot.
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Az irányító hatóság a 2014. július 14. - december 31. közötti időszakban benyújtott kizárólag
csak utófinanszírozású számlákat/számviteli bizonylatokat tartalmazó kifizetési igénylések
esetében engedélyezi a hivatkozott jogszabályhelyben megjelölt százalékos korláttól történő
eltérést. Az eltérés engedélyezése a Támogatási Szerződést az Általános Szerződési Feltételek
4.5 pontja alapján minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott
tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel
módosítja.
A fentiek értelmében a kizárólag csak utófinanszírozású számlákat/számviteli bizonylatokat
tartalmazó időközi kifizetési igénylés benyújtható, ha az igényelt támogatás összege legalább
a kétszázezer forintot meghaladja függetlenül attól, hogy az időközi igénylés keretében
igényelt támogatás összege nem haladja meg a megítélt támogatás 10%-át. Szállítói és
vegyes finanszírozású kifizetési igénylések benyújtására továbbra is az alábbi – a Rendelet 56.
§ (6) bekezdésére tekintettel a Támogatási Szerződésben és a pályázati útmutatóban rögzített előírások vonatkoznak:
 A kizárólag szállítói finanszírozású kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a
szállítói finanszírozásra benyújtott számla összege meghaladja bruttó 1 millió forintot.
 Vegyes finanszírozású (utófinanszírozású és szállítói finanszírozású számlákat
vegyesen tartalmazó) kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a közvetlen szállítói
számla összege meghaladja a bruttó 1 millió forintot. Vegyes finanszírozású kifizetési
igénylés esetén az utófinanszírozott tételekre továbbra sincs semmilyen százalékos-,
illetve összegkorlát
Változások az arculati előírásokban és a kedvezményezettek tájékoztatási
kötelezettségeiben
2014. július 11-től „Széchenyi 2020” néven új arculatot kapnak az európai uniós támogatásból
megvalósuló programok. Ezzel egyidejűleg a projektekre vonatkozó tájékoztatási
kötelezettségek is módosulnak.
Az Európai Unió 2014 - 2020 közötti időszakra elfogadott költségvetésének keretében újabb
jelentős pénzügyi forráshoz jut Magyarország, mely a különböző európai uniós forrásból
megvalósuló fejlesztéseken keresztül megteremti a lehetőséget magyar gazdaság tartós
növekedési pályára állítására.
Az új programozási időszak fejlesztési programja a „Széchenyi 2020” nevet kapta, melyhez új
arculat kerül bevezetésre. Az új arculat bevezetése mellett jelentősen egyszerűsödnek,
felhasználóbaráttá válnak a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályok is.
Az új kedvezményezetti tájékoztatási kötelezettségek, valamint az új arculati előírások a
Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv „KTK 2020“ című dokumentumban találhatóak (http://palyazat.gov.hu/doc/25).
A korábbiakban hatályos és az új „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége” című
útmutatók használatára az alábbi szabályozás az irányadó.
 A projektek megvalósításakor a támogatási szerződés kötésének időpontjában hatályos
„Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége” című útmutató szerint kell eljárni.
Így azon projektek esetén, amelyeknél a támogatási szerződés megkötése a jelen
útmutató (KTK 2020) hatálybalépése előtt (2014.07.11.) megtörtént, ott a korábbi
KTK előírásai az irányadóak. A KTK 2020 megjelenésekor a már benyújtott, értékelés
előtt, vagy értékelés alatt álló pályázatok esetében, illetve a már támogatási döntéssel
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rendelkező (támogatási szerződéskötés előtt álló) projektek esetében - tekintettel a már
megtervezett kommunikációs feladatokra és az azokhoz kapcsolódó költségekre -, a
korábbi, ÚSZT KTK-ban foglalt feladatok teljesítése kötelező.
A fentiektől függetlenül, valamennyi projekt esetében a Széchenyi 2020 arculati
előírásait kell betartatni annak megjelenésének időpontjától kezdve. A korábban – régi
arculattal- elkészített eszközök cseréje nem elvárás. A régi KTK és az új KTK 2020,
valamint az ÚSZT Arculati Kézikönyv illetve a Széchenyi 2020 arculati kézikönyv
megtalálható a palyazat.gov.hu oldalon a pályázatok/arculati kisokos menüpontban
(http://palyazat.gov.hu/doc/25), valamint a pályázati felhívások dokumentumai között.
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Konferenciák, rendezvények
International PhD course on Economic Geography -Open Call for Participation of PhD
students
Main theme of the course 2014: Geography of knowledge, networks and transitions
Place: Utrecht University, Utrecht, The Netherlands
Period: 16 September 13.00 pm – 19 September 18.00 pm, 11 November 13.00 pm –14
November 18.00 pm
Deadline of registration: 4 August 2014
Who can apply?: PhD students in economic geography and human geography, as well as PhD
students in related disciplines such as innovation studies, economics and social sciences
Course fee: 300 euro, excluding expenditures concerning accommodation costs, travel costs
and dinners
The course aims to provide an introduction to contemporary research perspectives and
approaches in economic geography. The core questions of this discipline – related to the role
of place and space in processes of economic development – have in recent years attracted
interest not just from geographers but also from economists and other social scientists. This
course will debate recent theoretical developments (with special attention to evolutionary and
institutional economic geography), and will discuss recent advancements in methodology and
empirical analysis in economic geography.
One of the main themes that is currently explored in economic geography is the study of the
geography of knowledge, networks and transitions.
This course takes up the following questions with respect to the main theme: to what extent
need firms to be proximate in order to enhance innovation? What kinds of knowledge need to
be recombined to enhance regional development? What kinds of network configurations are
conducive to regional innovation? Who matters in networks of innovation? And how do
networks of innovation evolve over time? How do regions diversify over time? Which types
of agents induce structural change in regions? What is the role of multinationals in regional
development? How do institutions affect the development of new growth paths? What kind of
regional policy is needed to enhance regional innovation? Which regional features favour the
transition towards more sustainable development? And what kinds of (institutional,
evolutionary) theories are needed to accommodate these questions?
Leading experts that are currently working on these research frontiers will take up these
challenges, and discuss the latest insights. Network analysis will take a prominent part. A
computer practicum will be organized in which students will learn to use and apply social and
dynamic network analysis. And students learn how to analyse transitions towards sustainable
development. PhD students will acquire the latest knowledge concerning these theoretical,
methodological and empirical issues.
The organizers will participate actively in the course. Other leading experts will be invited to
present the latest developments with respect to the geography of knowledge, networks,
transitions and clusters, and provide comments on the research projects of the PhD students
and feedback on the paper that PhD students have to write.
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HASSACC 2014 - Second International Virtual Conference on Human And Social
Sciences
The aim of the conference is to provide the platform for Students, Engineers, Researchers and
Scientists to share the knowledge and ideas in the recent trends in the field of Human and
Social Sciences, Management, Human Behaviour...
Selected papers will also be published in International Journals along with ISSN Numbers
(www.sci-pub.com)
Topics of the conference:
 Business Management, Consulting, Sales
 Information Management
 Information Society
 Marketing, Advertising
 Financing and Accounting
 Economy and Business Economics, Banking, Financial
 Public service, Law
 Psychology, Sociology and Pedagogy
 Social Science, Families, Work, Activism, Lifestyle Choices
 News, Media, Internet
 Education, Science Education, Home Schooling, Math Education, Environmental
Education, Distance Education
 Human ethology, Human behavior
 Medicine, Health, Alternative, Beauty, Fitness, Neurology, Pharmacy
 Veterinary medicine
 Art, Religion, History, Culturology, Philosophy, Architecture, Photography, Design,
Literature
 Linguistics
 Ecology, Forestry, Earth Science
 Agriculture
 Geographical
 Global warming Green Energy Options
 Tourism
 Others suitable for HASSACC 2014.
Draft Manuscript Submission & Registration Deadline: October 6. 2014.

6th International conference on Regional Disparities
The Centre for Regional Geography within the Faculty of Geography, Babeş-Bolyai
University, Cluj-Napoca, in collaboration with the Centre for Economic and Regional Studies,
Hungarian Academy of Sciences, Institute for Regional Studies, Pécs, Hungary and the
Romanian Academy, Cluj-Napoca Subsidiary, Geography Section, Cluj-Napoca, has the
honour and pleasure to invite scholars, researchers, practitioners, decision makers, PhD
students, and others interested in the complex issues and challenges of regional disparities and
regional development to the 6th edition of the International Conference and the 10th
Anniversary of the Centre for Regional Geography (2004-2014). The conference will be held
in Cluj-Napoca, Romania, on the 18th and 19th of October 2014.
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The one day conference is meant to celebrate the Centre’s achievements and set up together
with the conference participants a common framework for regional development for the years
to come by anticipating the future challenges. We cordially invite all colleagues, specialists,
practitioners from different fields and from different institutions to share experiences, renew
contacts and reflect upon the past and future of regional development.
We invite papers and presentations on researches meant to identify the current state-of-art of
different territories and anticipate further development solutions. Topic of the conference are
listed in the conference invitation letter:
http://georeg.conference.ubbcluj.ro/docs/ICRD%202014%20Conference%20Invitation.pdf
A book sale and exhibition will be also organized during the conference day in order to offer
the opportunity for the conference attendees to exchange and purchase some of the latest titles
published in the field of Geography and Regional Studies. Therefore, we encourage all
authors interested in sharing their research results to participate with books and materials to
be exhibited or sold during the conference breaks. No fee will be charged for displaying the
books and materials.
For further information about the conference, please access the Conference website
(http://georeg.conference.ubbcluj.ro/) or send an e-mail to one of the contact persons.
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