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Tisztelt Kolléga! 

 

Hírlevelünk jelen számában az alábbi témákkal foglalkozunk: 

 

Új pályázati kiírások  

 Visegrádi Nyári Egyetem 

 Innovatív startup vállalkozásfejlesztés 

 A Telekom innovációs pályázata  

 Horizont 2020 - Marie Skłodowska-Curie Akciók Egyéni ösztöndíjpályázatai 

 

DF pályázati és projekt hírek 

 Széchenyi 2020 irányító hatóságok 

 Sikeresen lezárultak a főiskola pályázatainak monitoring ellenőrzései 

 

Pályázati- és projektmenedzsment kisokos 

 Széchenyi 2020 - 2014-2020-as célok és operatív programok 

 Elindult a Horizont2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram hivatalos magyar 

nyelvű oldala 

 

Rendezvények: 

 Marie Skłodowska-Curie egyéni ösztöndíjak információs nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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Új pályázati kiírások  

 

 

Visegrádi Nyári Egyetem 

Idén 13. alkalommal, június 29 és július 12 között kerül megrendezésre a Visegrádi Nyári 

Egyetem Krakkóban. Jelentkezni március 31-ig lehet. 

A Visegrádi Nyári Egyetem oktatási programja interdiszciplináris ismeretszerzési lehetőséget 

jelent elsősorban cseh, lengyel, magyar és szlovák egyetemi és PhD-hallgatók, valamint fiatal 

értelmiségiek számára, akik más közép- és kelet-európai országokból érkezett társaikkal 

együtt vesznek részt a rendezvényeken. A projekt célja az, hogy elmélyítse a regionális és 

globális kihívásokról alkotott képüket, felszámolja a kölcsönös előítéleteket, valamint a 

szakmai kapcsolatok mellett baráti kötelékeket is kiépítsen a résztvevő országok fiataljai 

között. 

Bővebb információ, valamint az online jelentkezés felületet az alábbi linken érhető el: 

http://www.visegradsummerschool.org/ 

 

 

Innovatív startup vállalkozásfejlesztési pályázat 

A pályázatot kiíró szervezet: INNOSKART Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

A pályázat célja: Fiatal kutatók, vállalkozni szándékozók üzleti koncepciójának elindításához 

/megvalósításához szakmai/tanácsadói támogatás nyújtása annak érdekében, hogy a 

kifejlesztendő innovatív termék/szolgáltatás segítse a dél-kelet európai régiókban élő szép 

korúak önálló és aktív minőségi életvitelét. 

A pályázat 75 000 euró összdíjazású, ahol a nyertesek max. 7500 euró vissza nem térítendő 

támogatást kapnak saját Active Ageinghez kapcsolódó innovatív elképzeléseik gyakorlati 

megvalósítására. A támogatás 3 hónapra (2014. június –szeptember időszakban) szól és a 

pályázatban meghatározott üzleti célok elérésére használható fel a SEE_INNOVA szakértők 

által nyújtott szaktanácsadás igénybevételével. 

Pályázhatnak: Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező innovatív fiatal kutatók, vagy 

vállalkozni szándékozó fiatalok, egyetemi hallgatók az alábbiak szerint: 

- magán személyek (max. 35 éves életkor) 

- egyéni vállalkozók (max 35 éves életkor) 

A pályázatra benyújtott pályamunkának (mellékelt adatlap kitöltése magyar és angol nyelven) 

a megadott korlátok szigorú betartásával kell tartalmaznia az Active Ageing szakmai 

területére vonatkozó ötlet leírását, aminek magába kell foglalnia mindent, ami a kezdeti 

megértéshez és áttekintéshez szükséges, az alábbiak szerint: 

- A pályázó bemutatása  

- A Voucher projekt során fejleszteni kívánt kompetenciák  

- A tervezett vállalkozás ismertetése  

- Innovációs tartalom  

- Vállalkozás tartalmi leírása  

- Marketing és értékesítés  

- Versenytársak  

- Pénzügyi előrejelzés  

- Projekt ütemterv  

- Fenntarthatóság 

- A pályázati elutasítás projektre vonatkozó hatása  

http://www.visegradsummerschool.org/
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- A választott szakértő adatai és a tervezett tanácsadás leírása 

- A szakértő szakmai ajánlása, aláírása 

- A pályázó nyilatkozata 

A nyertes pályázóval és a kiválasztott szakértővel a pályázatot kiíró szervezet együttműködési 

megállapodást köt, melynek értelmében a projektben leírt ütemezésnek megfelelően, 

legkésőbb 2014. szeptember 30-ig a vállalt tevékenység kötelezően befejeződik. 

Benyújtási határidő: 2014.04.30. 

A felhívás szövege és a kapcsolódó dokumentumok itt érhetőek el: 

http://www.innoskart.hu/ 

 

 

A Telekom innovációs pályázata  

A Telekom, a Deutsche Telekommal együttműködve, 2014-ben is keresi a legkiemelkedőbb 

hazai ötleteket a tavaly már rendkívül sikeresnek bizonyult nemzetközi innovációs versenye, a 

"Telekom Innovation Contest" keretében. Április 11-ig várják a pályázatokat öt kategóriában.  

Kreatív diákok csapatai, startup ötletekkel rendelkező vállalkozók és újonnan alakult 

informatikai vállalkozások különböző kategóriákban pályázhatnak.  

A kettő vagy több főből álló csapatok öt kategóriában pályázhatnak ötleteikkel:  

 felhő-alapú szolgáltatások,  

 média és kommunikáció a jövőben,  

 a tárgyak internete,  

 kiber biztonság,  

 valóságos adatok (Reality Data) és  

 intelligens energia. 

A verseny fődíja többek között potenciális befektetés akár 150 000 euró összegig, részvételi 

lehetőség a DT nemzetközi startup akszelerációs programjaiban, hardver és szoftver 

csomagok, továbbá közvetlen konzultációs lehetőség a Deutsche Telekom Csoport 

döntéshozóival.  

A legjobbnak talált ötletek kelnek versenyre egymással a magyarországi döntőben 2014. 

május 28-án, a Kitchen Budapestben, a Magyar Telekom innovációs és startup inkubációs 

laborjában. Közülük a legjobb vehet részt a nemzetközi "Champions Pitch" döntőben 

Krakkóban, 2014. június végén. A döntőbe jutott csapatok egy 4 napos intenzív képzésen 

vesznek részt, ahol szakértőktől tanulnak a vállalkozásfejlesztésről, prezentációs 

készségekről, befektetői tárgyalási metodikákról, valamint betekintést kapnak a Deutsche 

Telekom kutatási projektjeibe. A felkészítő után kerül megrendezésre a nagy döntő, melynek 

nyertese a fenti díjakon kívül részt vesz a szeptember 6-án Berlinben tartandó, "Long Night of 

Startups" rendezvényen, ahova több mint 6000 meghívott vendéget várnak. 

A felhívás szövege és a kapcsolódó dokumentumok itt érhetőek el: 

http://www.telekom-innovation-contest.com/ 

 

 

 

Horizont 2020 - Marie Skłodowska-Curie Akciók Egyéni ösztöndíjpályázatai 

Megjelentek a Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie Akciók Egyéni ösztöndíjpályázatai! 

A Horizont 2020 Marie-Skłodowska Curie Akciók (MSCA) keretében meghirdették az 

Egyéni ösztöndíj (Individual Fellowships) pályázatokat. Az Egyéni ösztöndíjak célja 

http://www.innoskart.hu/
http://www.telekom-innovation-contest.com/
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tapasztalt kutatók kompetenciájának fejlesztése, új tudás megszerzése nemzetközi 

mobilitásban megvalósított kutatási projekt által. Az ösztöndíjra tapasztalt kutatók 

nyújthatnak be pályázatot egy általuk kiválasztott európai uniós fogadóintézménnyel. 

A pályázatnak két típusa van: 

- Európai ösztöndíj (European Fellowship), amely az Európán belüli vagy 3. országból 

Európába irányuló kutatói mobilitást támogatja, 

- Globális ösztöndíj (Global Fellowship), amely az Európán kívülre irányuló, majd EU-ba 

visszatérő kutatói mobilitást támogatja. 

A felhívás megjelenése: 2014. március 12. 

Beadási határidő: 2014. szeptember 11. 

A felhívás szövege és a kapcsolódó dokumentumok elérhetőek itt: 

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

msca-if-2014.html 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html
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DF pályázati és projekt hírek 

 

 

Széchenyi 2020 irányító hatóságok 

Magyarország Kormánya a 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget megszüntette.  

A hivatkozott rendelet 1. § (3) bekezdése és 1. számú melléklete értelmében a projektek 

támogatói, � jogutódként, az operatív programtól függően, ezentúl  az alábbi táblázatban 

szereplő szervezetek lesznek: 

 

Operatív Program Irányító Hatósága Irányító hatóság 

működtetéséért felelős szerv 

Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága 

(ÁROP, EKOP) 

Miniszterelnökség 

Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító 

Hatósága (GOP) 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Környezet és Energia Operatív Programok Irányító 

Hatósága (KEOP) 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

Közlekedés Operatív Programok Irányító Hatósága 

(KÖZOP) 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 

(ROP-ok) 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 

(TÁMOP, TIOP) 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatósága 

(VOP) 

Miniszterelnökség 

 

A Projekteket kezelő közreműködő szervezetek nem változtak, a támogatási szerződés 

végrehajtása során a közreműködő szervezettel tartja a kapcsolatot a pályázókkal. 

 

 

Sikeresen lezárultak a főiskola pályázatainak monitoring ellenőrzései 

2013. március hónapban a Dunaújvárosi Főiskola megvalósítás alatt lévő pályázati projektjei 

közül 6-ot ellenőrzött az Irányító Hatóság. Az alábbi projektekkel kapcsolatban történt meg az 

ellenőrzés: 

 TÁMOP-4.1.2.B.2 – „Tanárképző” pályázat 

 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0027 – „Anyagtudományi” pályázat 

 TÁMOP-4.2.3 – „Disszeminációs” pályázat 

 TÁMOP-4.1.2.D – „Nyelvi” pályázat 

 TÁMOP-4.1.2.E – „Sport” pályázat 

 TÁMOP-2.4.5 – „Bölcsi” pályázat 
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Továbbá kettő projekt záró ellenőrzésére is sorkerült: 

 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0036 – „Tananyagfejlesztés” 

 TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0007 – „Szakkollégium” 

 

A monitoring során kiemelten kezelték az egyes pályázatokban vállalt esélyegyenlőségi és 

fenntarthatósági szempontokat. Ezen szempontok megvalósulásának követését, a 

projektmenedzsmenttel közösen, a Pályázati Iroda végzi. 

Az ellenőrzések sikeresen zárultak. 
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Pályázati- és projektmenedzsment kisokos 

 

 

Széchenyi 2020 - 2014-2020-as célok és operatív programok 

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A 

korábbi hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók 

felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 

pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési 

terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. 

 

A 11 tematikus cél: 

1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése. 

2. 
Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a 

technológiák használatának minőségének javítása. 

3. 
A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-

ágazat versenyképességének javítása. 

4. 
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 

támogatása minden ágazatban. 

5. 
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés 

előmozdítása. 

6. 
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása. 

7. 
A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a 

főbb hálózati infrastruktúrákban. 

8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése.  

9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem.  

10. 
Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő 

beruházás. 

11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

 

A 2014-2020-as operatív programok és elérhetőségük: 

 

Magyar halgazdálkodási 

operatív program (MAHOP) 

http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pa

te/772/filter?offset=0&theme_filter= 

Környezeti és 

energiahatékonysági operatív 

program (KEHOP) 

http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pa

te/771/filter?offset=0&theme_filter=  

Emberi erőforrás fejlesztési 

operatív program (EFOP) 

http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pa

te/766/filter?offset=0&theme_filter=  

Gazdaságfejlesztési és 

innovációs operatív program 

(GINOP) 

http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pa

te/765/filter?offset=0&theme_filter=  

Integrált közlekedésfejlesztési 

operatív program (IKOP) 

http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pa

te/764/filter?offset=0&theme_filter=  

Terület- és településfejlesztési 

operatív program (TOP) 

http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pa

te/763/filter?offset=0&theme_filter=  

http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/772/filter?offset=0&theme_filter
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/772/filter?offset=0&theme_filter
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/771/filter?offset=0&theme_filter
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/771/filter?offset=0&theme_filter
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/766/filter?offset=0&theme_filter
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/766/filter?offset=0&theme_filter
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/765/filter?offset=0&theme_filter
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/765/filter?offset=0&theme_filter
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/764/filter?offset=0&theme_filter
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/764/filter?offset=0&theme_filter
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/763/filter?offset=0&theme_filter
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/763/filter?offset=0&theme_filter
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Versenyképes közép-

magyarország operatív 

program (VEKOP) 

http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pa

te/762/filter?offset=0&theme_filter=  

Vidékfejlesztési program (VP) http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pa

te/761/filter?offset=0&theme_filter=  

 

 

 

Elindult a Horizont2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram hivatalos magyar nyelvű 

oldala 

2014. március 20-án www.H2020.gov.hu név alatt elindult az Európai Unió Horizont2020 

Kutatási és Innovációs Keretprogramjának hivatalos magyar nyelvű oldala a Nemzeti 

Innovációs Hivatal gondozásában. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal a honlap elindításával is hozzá kíván járulni a magyar pályázók 

pályázati sikereihez azáltal, hogy áttekinthető formában, magyar nyelven teszi közzé 

mindazon információkat, amelyek elengedhetetlenek a H2020-ban való sikeres pályázáshoz. 

A honlapra látogatók tájékozódhatnak a H2020 egyes, szakterületeiről, a kapcsolódó hazai és 

nemzetközi rendezvényekről, képzésekről, a nyitott pályázati lehetőségekről, valamint 

megtalálják a pályázáshoz szükségeslegfontosabb gyakorlati információkat is. 

A honlap elérhetősége: www.h2020.gov.hu 

 

 

 

Rendezvények 

 
Marie Skłodowska-Curie egyéni ösztöndíjak információs nap 

A Horizont 2020 program keretében 2014. március 12-én megjelentek a Marie Skłodowska-

Curie egyéni ösztöndíj pályázatok, ezért a Nemzeti Innovációs Hivatal 2014. április 15-én 

információs napot szervez, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

Helyszín: Nemzeti Innovációs Hivatal, Nagy terem 

Időpont: 2014. április 15. 10.00-13.00 
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