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Horizon 2020 nyitóoldal 



Horizon 2020 bemutatása 

• A nyitóoldalon lehet elindulni az információ 
keresésében 

• Felhasználóbarát oldal 
• Az alapoktól a gyakorlati tudnivalókig mindenki 

megtalálja a szükséges információt 
• Ha még csak most kezdjük el megismerni a 

pályázati rendszert: H2020 Online Manual  
• Főoldal >> How to get funding >> How to 

participate 



Alapinformációk: H2020 Online 
Manual 



H2020 lépésről lépésre 



Magyarul 

• A napokban indult el a Nemzeti Innovációs 
Hivatal H2020-al kapcsolatos oldala, ezen 
is megtalálhatók azok az általános 
információk, amik az elinduláshoz 
szükségesek 
 

• www.horizon2020.gov.hu 
 

http://www.horizon2020.gov.hu/


 



Pályázati felhívások 

• Ha már ismerjük a program rendszerét és 
megszereztük az alapinformációkat, 
keressük meg a releváns pályázati 
felhívásokat 

• Főoldal >> How to get funding >> 
Participant Portal >> Funding opportunities 

• Téma szerinti keresés, illetve Pályázati 
felhívások szerinti keresés 



Téma szerinti keresés  



Téma szerinti keresés 

• Search Topics 
• Ha pontosan ismerjük a kutatási területet 

és a H2020 munkaprogramját 
• Adott szakterületre, illetve kutatási 

területre lehet leszűkíteni a találatokat 
• Az adott témához kapcsolódó pályázati 

felhívások jelennek meg 



Téma szerinti találatok 



Pályázati felhívások keresése 



Pályázati felhívások keresése 

• Calls – Általánosabb keresést tesz lehetővé, 
mint a téma szerinti keresés 

• A pályázati felhívásokat a H2020 struktúrája 
szerinti csoportosításban találjuk meg 

• Kereső: csak a címekben keresi a megadott 
kulcsszót 

• Egyes témakörökön belül több felhívás is 
megjelenhet 

• Részletek a felhívásra kattintva jelennek meg 



Pályázati felhívások részletei 



Pályázati felhívások részletei 
• Call description: A pályázati felhívás 

alapinformációi. Ezen belül találjuk meg, hogy 
pontosan milyen témá(k)ra lehet pályázni 
(Topics) 

• Call documents: A felhívásra vonatkozó 
jogszabályok és dokumentumok 

• Support – Honnan lehet segítséget kérni adott 
problémával kapcsolatban 

• Subscribe to Notifications – Az adott oldal 
változásainak nyomon követését lehet kérni 



Topic Description 



Topic Description 

• Ebben találhatjuk meg a lényeget 
– Specific challenge – Megoldandó 

problémakör leírása 
– Scope – Mi(k) az elérendő cél(ok)? Ebben a 

pontban azt is meghatározzák, hogy milyen 
eszközökkel kell elérni a célt és nagy 
vonalakban mekkora forrás áll rendelkezésre. 

– Expected impact – A kutatás hatásai 
– Type of action - A projekt típusa 



Topic Conditions and Documents 

• Itt megtalálhatók az adott pályázati 
felhívásra vonatkozó feltételek és a 
kapcsolódó dokumentumok. Többek 
között:  
– Jogosultsági kritériumok 
– A felhívásra vonatkozó speciális feltételek  
– Útmutató 
– Formanyomtatványok és mintaszerződés 



Topic Conditions & Documents 



A legfontosabbak 

• Az általános jogosultsági kritériumok 
ismerete 

• Adott témához kapcsolódó Munkaprogram  
• Standard Proposal Template 

(Administrative Forms and Structure of the 
Technical Annex) 

• Annotated General Grant Agreement 
 





Submission Service 

• A pályázatok benyújtása elektronikusan 
lehetséges 

• Az elektronikus pályázati rendszer 
használatához regisztáció szükséges 



Pályázat benyújtása 

• Pályázati kiírás azonosítása 
• Feltételek és a munkaprogram 

tanulmányozása 
• Partner vagy koordinátor 
• Partnerkeresés  
• Pályázat előkészítése (Administrativ 

Forms, Budget, Part B – Technical Annex) 
• A koordinátor töltheti fel a pályázatot az 

elektronikus rendszeren keresztül 



Partner keresés 



Pályázat elektronikus benyújtása 



Pályázatok e-benyújtása 

• Felhasználó (koordinátor, projekt 
menedzser) egyedi regisztrációja 
szükséges 

• Intézménynek egyedi azonosítója van, 
általánosan alkalmazandó minden H2020-
as projektnél 

• PIC: 999451432 



Pályázatok elbírálása 

• Az értékelési szempontokat a 
Munkaprogram Általános Mellékletének H 
fejezete tartalmazza 

• Az elbírálás a benyújtási határidőtől 
számított minimum 5 hónap 

• Szerződéskötés plusz 3 hónap 
• Értékelési szempontok figyelembe vétele a 

pályázatok készítésekor 



Miskolci Egyetem H2020 pályázatai 

• Néhány közeli pályázati felhívás 
• Rövid távú stratégia: Pályázati határidőkhöz 

igazodva kiválasztani a legmegfelelőbb felhívást 
és beadni pályázatokat 

• Hosszú távú stratégia: Megismerni a teljes 
munkaprogramot az adott szakterületen, 
interdisciplináris projektek kidolgozása és 
későbbi beadása 

• Stratégiai munkacsoportok létrehozása 
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