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Háttér 

 Jelentős különbség az FP7 szereplésben az EU12 és EU15 
országok között: a támogatások 95% az EU15 országokba kerül 

 Horizont 2020 új eleme – dedikált költségvetéssel (ír elnökségi 
javaslat): H2020 ktgv-nek 0,9%-a 

 Válság a különbséget növelte 

 K+F+I elengedhetetlen a versenyképességhez és gazdasági 
növekedéshez 

 K+F+I teljesítmény szoros kapcsolatban áll a nemzeti K+F+I 
rendszerek hatékonyságával 

 Gyengébben teljesítő tagországoknak szüksége van segítségre 
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H2020-WIDESPREAD-2014 

 WIDESPREAD 1-2014: Teaming 

 

 WIDESPREAD 2-2014: ERA Chairs 

 

 WIDESPREAD 3-2014: Transnational network 
of national contact points (NCP) 
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Teaming 

 Hosszú távú, kölcsönösen előnyös stratégiai partnerségek 
kiváló kutatóintézetek és kevésbé fejlett régiók intézményei 
között 

 Strukturális egyenlőtlenségek 
 K+F+I kiválóság csak néhány földrajzi területre koncentrálódik 
 Kritikus tömeg hiánya 
 Kiválósági központok létrehozása, fejlesztése, partnerségek 

kiépítése 
 Résztvevők: 1 kiváló + 1 kevésbé fejlett tagország intézménye 
 Koordinátor: kevésbé fejlett tagország intézménye 

 Kétlépcsős folyamat: Stage 1: 12 hónap, Stage 2: 5-7 év 
 Stage 1: 0.2-0.5 millió EUR, Stage 2: 15-20 millió EUR  
 Beadási határidő: 2014. szept. 17. 
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ERA Chairs 

 kiváló kutatók alkalmazása kevésbé fejlett régiók ígéretes 
kutatóintézeteinél (high potential for excellence) 

 Kiváló kutatók számára megfelelő körülmények és lehetőségek 
megteremtése elsősorban a kevésbé fejlett tagországok 
intézményeiben 

 Legkiválóbb kutatók megtartása, ill. odavonzása 

 Megfelelő szerkezeti változások véghezvitele a kiválóság 
érdekében, fenntartható módon 

 Támogatás: 5 év 

 2.5 millió EUR (33.600.000 EUR) 

 Beadási határidő: 2014. okt. 15. 
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Twinning 

 Egy meghatározott kutatási terület erősítése egy adott 
kutatási intézményben min. 2, nemzetközi élmezőnybe tartozó 
intézménnyel kötött kapcsolaton keresztül 
 Kutatási kapacitás növelése 
 Az intézmény és dolgozói kutatási profiljának magasabb szintre 

emelése 

 Tudományos stratégia meghatározása 
 Kutatócsere, szakértői látogatások, tréningek, workshopok, 

konferenciák, disszeminációs tevékenységek 
 Támogatási kérelem: 1 millió EUR 
 Költségvetés: 64.120 millió EUR (2015-ös büdzsé) 
 Tervezett megjelenés: 2014. júl. 2. Beadási határidő: 2014. dec. 2. 
 Pályázhat: Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Észtország, 

Magyarország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia 
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Egyéb akciók 

 COST 
 Hídként működik a kevésbé fejlett országok kutatói felé 
 Tudományos és technológiai együttműködés: SC6 
Widening activities: részvétel szélesítése: 

 2014: 20.585.000 EUR, 2015: 28.015.000 EUR 

 Policy Support Facility 
 K+I politikák EU, nemzeti és regionális szintű fejlesztésének 

támogatása 
 adatbázis, helpdesk, disszeminációs tevékenységek 
 Setting up of the PSF: 6 millió EUR (SC6) 
 Support to the PSF: 20 millió EUR (SC6+Widening) 

 NCP rendszer támogatása 
 WIRE V 
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