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. A forrástérkép tartalma
Jelen forrástérkép tartalmazza az összes jelentôs hazai, európai uniós és kétoldalú nemzetközi támogatási lehetôséget, amelyek a bennük megfogalmazott prioritások és célok tekintetében a kutatás-fejlesztést és az innovációt támogatják. A pályázatokat a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája (2007-2013) prioritásainak
megfelelô csoportokban mutatjuk be. A pályázatoknál megadjuk azokat az alapvetô információkat, amelyek az érintettek ﬁgyelmét felkelthetik, és döntéseikhez segítséget nyújthatnak.
A forrástérkép adatai 2010. áprilisi állapot szerint tartalmazzák a programokat, a bemutatott
adatok tájékoztató jellegûek.
Az anyagban külön ismertetjük a hazai és az európai uniós forrásokból társﬁnanszírozott
magyarországi pályázatokat, valamint a központi európai uniós pályázatokat.

. A kutatás-fejlesztési és innovációs
stratégiai prioritások
Magyarország az Európai Unió tagjaként 2006-ban felülvizsgálta a nemzeti reformprogramját és ennek alapján fogadta el a Kormány hazánk középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiáját (2007-2013), az ún. TTI stratégiát. A stratégia alap célkitûzése, hogy
végrehajtásának eredményeként az érintett statisztikai mutatóink gyorsabban fejlôdjenek az
EU átlagához képest.

Erôsödjön a vállalatok kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenysége
Az innovációt támogató programok legfontosabb célja, hogy a magyarországi vállalkozások
fokozzák innovációs tevékenységüket a regionálisan és globálisan versenyképes termékek,
szolgáltatások létrehozása és piacra juttatása érdekében; és ennek révén Magyarország összesített innovációs mutatója (SII) 2013-ra érje el az EU átlagát.
Ez csak akkor valósítható meg, ha a vállalkozások jelentôsen növelik K+F+I és iparjogvédelmi ráfordításaikat a rendelkezésre álló költségvetési források ösztönzô felhasználásával.

Épüljenek ki nemzetközileg versenyképes K+F+I kapacitások, tudás és innovációs központok
A meghirdetett programok kiemelt célja, hogy erôs és versenyképes, vállalkozói részvétellel
mûködô tudásközpontok, innovációs klaszterek jöjjenek létre a kutatási infrastruktúra fókuszált modernizálásával és az egyes területeken szükséges kritikus tömeg biztosításával.
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Megkezdôdött a korszerû nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint
kialakított, nemzetközileg is jelentôs méretû kutatási szervezetek létrehozása és fejlesztése,
amelyek szorosan együttmûködnek a vállalatokkal, és rugalmasan reagálnak a gazdaság és a
társadalom igényeire.

Tudásalapú társadalom fejlesztése
Napjainkban már nem csupán a versenyképes áruk és szolgáltatások versenyérôl, a
tôkebefektetések megszerzéséért folyó küzdelemrôl van szó, hanem a tehetséges munkaerôért
folytatott egyre élesedô nemzetközi versenyrôl is. A jövô sikeres nemzetei azok közül kerülnek ki, akik képesek lesznek a területükön élô emberek kreatív kapacitását fejleszteni, azt
mozgósítani és hasznosítani, valamint a kreatív tehetségeket vonzani és megtartani.
A kutatásban kiválósági szempontok és kritériumok alapján szükséges biztosítani a tudományos kutatások feltételeit. A minôség legyen a fô szempont a társadalmi-gazdasági kihívások,
a nemzeti értékek kutatásában, valamint a közérdekû – a vállalati szféra közvetlen érdekeltségébe nem tartozó – kutatások esetében is.
A tudásalapú társadalom fejlesztése és a tudásszerzés érdekében cél, hogy minél több magyar kutató vegyen részt a nemzetközi együttmûködési hálózatokban és kapcsolódjon be az új
globális kihívások kutatásába, hasznosításába.

A régiók K+F+I kapacitásának fejlesztése
Magyarország régiói között jelentôs különbségek alakultak ki a kutatás-fejlesztés és innováció területén. Kiemelt cél, hogy erôforrásainak felhasználásával a régiók fejlesztési stratégiájának egyik meghatározó eleme az innováció legyen. Fontos, hogy a fejlesztési pólusok
innovációs kapacitásainak erôsítésével csökkenjen a nemzeti innovációs rendszer Budapestközpontúsága, és jöjjenek létre olyan térségi innovációs és technológiai központok, amelyek a
régió szellemi, K+F+I bázisai lesznek.
A régiók fejlôdését támogatandó a fejlesztési pólusokban szükséges, hogy fejlôdjön az innovációs szolgáltatás, a kis- és középvállalati tanácsadás, az oktatás és a képzés. A régiókban
az erôs, innovatív kis és középvállalati szektor kialakulását elôsegítendô jöjjenek létre az innovációs szereplôk együttmûködési klaszterei, hálózatai. Mindezeket elôsegítik a létrehozott
regionális innovációs ügynökségek, valamint a Europe Enterprise Network hálózat.

Nemzetközi K+F+I kapcsolatok erôsítése
A nemzetközi együttmûködések célja, hogy a nemzetközi erôforrások bevonásával, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével járuljon hozzá a Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs
törekvéseinek megvalósításához, a kutatási eredmények hazai hasznosításához. Fontos továbbá a nemzetközi tapasztalatok alapján sikeres módszertani eszközök és metrikák átvétele és
magyarországi mûködtetése. Fô célkitûzésünk, hogy olyan konkrét, operatív partnerségekhez
vezetô nemzetközi projektek induljanak, amelyeknek gazdasági-társadalmi eredményei rövidés középtávon Magyarországon hasznosulnak.
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A nemzetközi K+F+I kapcsolatok erôsítésének kiemelt célja az Európai Kutatási Térségbe való bekapcsolódás, valamint Magyarország sikeres részvételének támogatása az EU kutatás-fejlesztési és innovációs programjaiban. Fontos cél az ország nyitottságának növelése a
K+F+I területén, valamint az Európai Unió által létrehozott, illetve egyéb nemzetközi közös
kutatási infrastruktúrák adta elônyök kihasználása.
Erôsíteni kell a multilaterális és a kétoldalú együttmûködéseket, amelyeknek célja a tudás-,
információ- és tapasztalatszerzés, a közös érdekû kutatások megvalósítása.

. A kutatás-fejlesztést
és innovációt támogató
programok rövid bemutatása
GOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program) I. prioritás és KMOP (Közép-Magyarországi Operatív Program) 1.1 intézkedés
A programok ösztönzik a gazdaságban hasznosuló olyan ipari kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységeket, amelyek a vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek közötti szoros innovációs
együttmûködésben valósulnak meg, emellett támogatást biztosítanak korszerû kutatási infrastruktúra kialakításához, szabadalmak bejelentéséhez bizonyos kiemelt jelentôségû területeken a hasznosítható tudás folyamatos megújítása és a piaci hasznosíthatóság érdekében. A programok célja továbbá a kutatási tevékenységnek és az innovatív vállalkozásoknak helyet adó innovációs és
technológiai parkok létesítése és a meglévô intézmények fejlesztése. A programok súlypontjai: az
alacsony hazai vállalati K+F és innovációs aktivitás növelése; a létezô kapacitások és eredmények
jobb hasznosítása; az érintett szereplôk közötti együttmûködés erôsítése.

Regionális Operatív Programok (ROP) innovációs prioritásai
A regionális operatív programok Magyarország 7 régiójának felzárkózási programjai, prioritásai
között jelentôs szerepet kap az innovációs potenciál fejlesztése. A régiók saját programjai a regionális sajátosságok ﬁgyelembe vételével készültek a Regionális Fejlesztési Ügynökségek irányításával.
A programok legfontosabb célja a klaszteresedés és az inkubáció támogatása.

TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) – 1.3.1. konstrukció
A konstrukció célja: a felsôoktatási intézmények K+F+I és az oktatás tevékenységi színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, valamint a mûszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatók számának emeléséhez szükséges infrastrukturális és
technológiai feltételek megteremtése, a matematikai, természettudományi, mûszaki, informatikai, élettudományi tudományterületek kutatási eszközparkjának, mûszerellátottságának javításával.
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TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) – felsôoktatási K+F konstrukciók
Ezen konstrukciók lehetôvé teszik a felsôoktatási intézmények kutatóegyetemekké történô
fejlesztését, a technológiatranszfer tevékenységének elôsegítését, az innovatív kutatói csoportok célzott alapkutatási tevékenységének támogatását, a felsôoktatási intézmények tudományos eredményeinek népszerûsítését, valamint az oktatói-kutatói életpálya tervezhetôségét és
a tehetséges magyar hallgatók támogatását. Elôsegíti az oktatás-kutatás minôségének javulását, a kiváló hallgatók, oktatók-kutatók arányának növekedését, ösztönzi a kimagasló eredmények létrehozását. További cél: a kiváló külföldi kutatók, illetve külföldön kutató magyar
szakemberek bekapcsolása magyarországi kutatásokba, megkönnyítve a hazatérô és külföldi
kutatók-oktatók beilleszkedését a hazai tudományos életbe.

KTIA (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap)
A KTI Alap célja az innováció vezérelte, tudásalapú gazdaság és társadalom kialakításának
elôsegítése. A pályázati programok ösztönözik a tudásból, az innovatív ötletekbôl a világpiacon eladható termék, technológia vagy szolgáltatás megszületését. Ezt fejezi ki az „Ötlettôl
a piacig” akcióterv, melynek fô céljai: • Tudásbázisok erôsítése, nemzetközi színvonalú tudásközpontok létrehozása; • Nemzetstratégiai célokhoz kapcsolódó K+F programok támogatása; • K+F eredmények hasznosításának fokozása, innovatív vállalkozások létesítésének
erôsítése, technológiai és üzleti inkubáció bevezetése; • Regionális innováció fejlesztése; •
Nemzetközi K+F együttmûködések erôsítése, az EU K+F programokban való magyar részvétel elôsegítése.

OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok)
Az OTKA elôirányzatából olyan tudományos kutatások, illetôleg azok végzéséhez és az
eredmények nyilvánosságra hozatalához szükséges feltételek létrehozása támogatható nyilvános pályázati rendszerben, amelyektôl új tudományos törvényszerûségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások kidolgozása várható. Az OTKA elôirányzata felhasználható az ilyen
tudományos eredmények létrejöttét elôsegítô infrastruktúra-fejlesztésre is.

FP7 (Európai Unió 7. K+F keretprogram 2007-2013)
A közösségi szintû kutatás-fejlesztési együttmûködés fô formáját a tagállamok által megvalósított kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramok jelentik. A keretprogramok célja, hogy a tagállamok közti kutatási együttmûködések erôsítésével, az erôforrások
koncentrálásával olyan kutatási célok megvalósítását segítsék, melyek erôsítik az európai
ipar tudományos és technológiai alapjait, javítják Európa nemzetközi versenyképességét és
elôsegítik a társadalmi- gazdasági fejlôdést.
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CIP (Európai Unió Versenyképességi és Innovációs keretprogram, 2007-2013)
A CIP célja: az EU versenyképességének növelése és innovációs kapacitásainak fejlesztése,
különös tekintettel a kis- és középvállalkozások (KKV-k) szükségleteire. A CIP prioritásai:
a KKV-k versenyképességének elômozdítása; az innováció támogatása, beleértve az
ökoinnováció támogatását is; a fenntartható információs társadalom fejlôdésének felgyorsítása; az energiahatékonyság, valamint az új és megújuló energiaforrások támogatása valamennyi
ágazatban.

CH 7. (Svájci-Magyar Együttmûködési Program (Svájci Hozzájárulás)) – 7. prioritás
Az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá a svájci
kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc a gazdasági és társadalmi egyenlôtlenségek csökkentése érdekében 130,738 millió svájci frank vissza
nem térítendô támogatást biztosít Magyarország számára 5 éven keresztül, amelybôl 8,5 millió
svájci frank jut a 7. prioritásként szereplô kutatás-fejlesztésre.

EKD – Egyedi Kormánydöntés Keretében Nyújtott Projekt Szemléletû Kutatás- Fejlesztési Támogatás
A Beruházás-ösztönzési Célelôirányzat terhére egyedi kormánydöntés keretében megítélhetô
közvetlen beruházási támogatás célja olyan magas hozzáadott értékû kutatás-fejlesztési projektek hatékony támogatása, amelyek hazánkban valósulnak meg. A 18/2009. (VIII. 5.) NFGM
rendelet alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter javaslatot tehet a Kormány részére
projekt támogatás nyújtására kutatás-fejlesztési célú beruházások megvalósításához, ha azok
elszámolható költségeinek összege legalább 10 millió eurónak (eszközberuházások, mûködési
költségek és személyi jellegû ráfordítások) megfelelô forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 10. Az EKD kutatás-fejlesztési projekt támogatásnak köszönhetôen
lehetôség van egy transzparens támogatási kritériumrendszer alapján egyedi támogatás megajánlására, amennyiben az adott projekt pályázati úton hatékonyan nem támogatható. A kedvezményezettek gazdasági társaságok lehetnek.
Program információ: http://www.itdh.com/engine.aspx?page=investment_incentives



Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe .

. Speciális programok bemutatása
4.1. Pólus program
A Pólus Program a Kormány által elfogadott zászlóshajó program, amely a kormányzat
gazdaságfejlesztési koncepciójának keretében az innovációs és exportpotenciállal rendelkezô
klaszterek, valamint a pólusvárosokban a vállalkozási környezetet fejlesztô beruházások támogatásán keresztül a nemzetközi versenyképesség növelését tûzi ki célul. A Pólus Program
elfogadott koncepciója szerint a program két alappillérre épül:
• Vállalkozásfejlesztési pillér: A hazai kkv-k bázisára épülô export-orientált, innovatív
és magas hozzáadott értékû tevékenységekre koncentráló vállalati együttmûködések,
klaszterek támogatása. Erôs kooperáció elsôsorban a vállalatok, illetve kiegészítô jelleggel az egyetemek és önkormányzatok között, a hosszú távú versenyképesség fenntartása érdekében.
• Horizontális gazdaságfejlesztési pillér: A versenyképesség szempontjainak megfelelô
kedvezô üzleti környezet megteremtése elsôsorban az általános infrastruktúra fejlesztés és humán erôforrás fejlesztés támogatásával. A pólusvárosokon keresztül a régiók
szerepének erôsítése, elôsegítve a pólusok széles értelemben vett, általános versenyképességének és üzleti környezetének javítását.
A Pólus Program komplex támogatási forrásai az ÚMFT több operatív programján keresztül
pályázhatók:
• Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
• Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
• Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
• Regionális Operatív Programok (ROP)

A klaszterek fejlôdése mint a vállalkozásfejlesztési pillér
A klaszter egy adott iparág vertikálisan és horizontálisan kapcsolódó, versenyzô és kooperáló vállalatai, kapcsolódó és támogató iparágak, pénzügyi intézmények, szolgáltató és
együttmûködô infrastrukturális (háttér) intézmények (oktatás, szakképzés, kutatás), vállalkozói szövetségek (kamarák, szakmai egyesületek) innovatív kapcsolatrendszerén és kölcsönös
elônyökön alapuló földrajzi koncentrációja.
A klaszterek fejlôdésének négy szakaszát különbözteti meg a program:
• Induló klaszter: 0-1 év igazolt mûködés, információs és kommunikációs csatornák kialakítása, a közös megjelenés megszervezése.
Támogatást nyújtó programok:
DAOP-2010 – 1.2.1., DDOP- 2010 – 1.1.3., ÉAOP- 2010 – 1.1.2./A, ÉMOP- 2010 – 1.2.1.,
KDOP- 2010 – 1.2.1., KMOP- 2010 – 1.5.2., NYDOP- 2010 – 1.1.1./A
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• Fejlôdô klaszter: 1-3 év igazolt mûködés, termelést közvetetten segítô innovációs szolgáltatások elindítása, közös képzések, tréningek, kooperációs projektek generálása és
támogatása, a térség egyéb szereplôinek nyújtandó szolgáltatások kialakítása
Támogatást nyújtó programok:
DAOP-2010 – 1.2.1., DDOP- 2010 – 1.1.3., ÉAOP- 2010 – 1.1.2./A, ÉMOP- 2010 – 1.2.1.,
KDOP- 2010 – 1.2.1., KMOP- 2010 – 1.5.2., NYDOP- 2010 – 1.1.1./A
• Akkreditált klaszter: Feltétele a 3 éven túli igazolt mûködés, a termeléshez közvetlenül
kapcsolódó innovációs együttmûködés kiteljesedésével. A Pólus program vállalkozásfejlesztési pillérének keretében elérhetô források indokolttá teszik a klasztert alakító, a programban részt venni kívánó vállalkozási hálózatok elôzetes szûrését. A program keretében
elérhetô támogatások igénybevétele szigorú minôsítési kritériumoknak való elôzetes megfelelést kíván, amely kritériumok a klaszterek minôsítésére összeállított akkreditációs szempontrendszerben jelennek meg. (www.polusprogram.eu/hu/akkreditacio/akkreditacios_
palyazat) A közös fejlesztéseket szolgáló bizonyos támogatási források lehívása csak az
egységes elbírálási rendszeren, az akkreditáción átjutott klaszterek számára elérhetô.
Támogatható tevékenység: közös K+F projektek
Támogatást nyújtó programok:
GOP-2010-1.2.1, GOP-2010-1.3.1/B, KMOP-2009-1.1.3/A KMOP-2009-1.1.3/C

A klaszterek fejôdési folyamata:

Fejlettési
szint
Akkreditált
klaszter

Támogatás
összege mFt
250 – 1 500

Támogatható
tevékenység

Fonanszírozó
program

• Közös K+F
projekt

• GOP

• Menedzsment
• Szolgáltatások
• Közös
beruházás

• ROP-ok

• Menedzsment
• Szolgáltatások

• ROP-ok

AKKREDITÁCIÓ

Fejlôdô
klaszter

10 – 50

Induló
klaszter

10 – 40
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Akkreditált klaszterek a régiókban:
2010 áprilisáig összesen a hazánk különbözô régióiban 21 klaszter érte el az Akkreditált
Innovációs Klaszter címet. Az elért cím a kifejezetten akkreditált klaszterek számára meghirdetett pályázatokon túl további értékelési pontokban megjelenô elônyt biztosít számos más
pályázatban is. Az akkreditált klaszterekhez tagok utólag is csatlakozhatnak, és a csatlakozási
feltételek teljesülése esetén élvezhetik a klaszter által biztosított elônyöket. Az egyes régiókban akkreditált klaszterek a következôk:
Közép-Magyarország
Pólusváros – Budapest
Klaszterek iparágai: egészségipar, informatika, környezetipar, csomagolástechnika
• Omnipack Csomagolástechnikai Klaszter (www.omnipack.hu)
• Mobilitás és Multimédia Klaszter (www.mmklaszter.com)
• Orvosi Biotechnológia Innovációs Klaszter (www.obik.hu)
• Magyar Medikai Gyártók (www.mediklaszter.eu)
• Szennyvíz Technológiai Innovációs Klaszter
• Elsô Magyar E-Közigazgatási Informatikai Innovációs Klaszter (www.alliance.hu)
Észak-Magyarország
Pólusváros – Miskolc
Klaszterek iparágai: környezetipar
• EnIn Környezetipari Klaszter (www.enin.hu)
Észak-Alföld
Pólusváros – Debrecen
Klaszterek iparágai: egészségipar, informatika
• Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter (www.pharmapiek.hu)
• Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter (www.pharmapolis.hu)
• Szilícium Mezô Regionális Informatikai Klaszter (www.sziliciummezo.hu)
• Termál-Egészségipari Klaszter (www.teipklaszter.hu)
Dél-Alföld
Pólusváros – Szeged
Klaszterek iparágai: egészségipar, informatika, környezetipar, csomagolástechnika,
építôipar
• PharmacoFood (www.pharmacoidea.eu)
• Goodwill Biotechnológiai Klaszter (www.goodwillcluster.com)
• Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter (www.szegedpolus.hu)
• ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építôipari Klaszter (www.archenerg.
eu)
• 3P Mûanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter (www.3pklaszter.hu)
• Biomassza Hasznosítási Klaszter
Dél-Dunántúl
Pólusváros – Pécs
Klaszterek iparágai: egészségipar
• Biotechnológiai Innovációs Bázis (www.bibnet.hu)
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Közép-Dunántúl
Pólusváros – Székesfehérvár – Veszprém
Klaszterek iparágai: egészségipar, informatika, környezetipar
• Pannon K+F+I+O Klaszter (www.pannonpolus.hu)
• PharmAgora Életminôség Klaszter (pharmagora.hu)
• ÖKOPolisz Klaszter (www.okopoliszklaszter.hu)

4.2 Új Magyarország Kockázati Tôke Program
A tôkeprogramra, a tôkepiac fejlesztésére rendelkezésre álló keretösszeg a magánbefektetôi
forrásokkal kiegészülve összességében 45 milliárd forint forrásbevonást tesz lehetôvé a vállalkozások ﬁnanszírozásánál, amelyekkel együttesen is kisebbségi részesedés szerezhetô majd a
célvállalatokban.
A program célja a tôkepiac fejlesztése, melyet a magán és állami befektetôk részvételével
közös kockázati tôkealapok létrehozásával, és azok üzleti alapon történô mûködtetésével lehet
elérni. Ennek segítségével a következôkre nyílik lehetôség:
- lehetôvé válik a kis-, és középvállalkozások ﬁnanszírozása azok minden életszakaszában;
- nô az állami ﬁnanszírozás szerepe az elô-magvetô (pre-seed), magvetô tôke és korai
szakaszokban;
- az eddigieknél magasabb összegû magántôke kerül bevonására az alapok ﬁnanszírozásába;
- nô a vállalkozások korai szakaszának ﬁnanszírozásába bevonható magántôke;
- elôsegítjük a vállalkozások innovatív, új ötleteinek, tudományos eredményeinek gyakorlati megvalósítását;
- technikai segítségnyújtással erôsödik az állam szerepvállalása a kockázati tôkéhez
kapcsolódó tanácsadás és képzés területén, így csökken a meglévô vállalatvezetési ismeretek hiányossága.

A program végrehajtása pályázati úton kiválasztott alapkezelôkön keresztül történik, 2009
ôszén 8 alapkezelô nyerte el a jogot, hogy a program keretében kockázati tôkebefektetést eszközöljön ígéretes vállalkozásokba. A rendelkezésre álló források 2010-ben már elérhetôk:
-

Big George’s NV Equity Kockázati Tôkealap-kezelô (www.biggeorges-nv.hu)
Central Fund Kockázati Tôkealap-kezelô Zrt. (www.central-invest.hu)
DBH Investment Kockázati Tôkealap-kezelô Zrt. (www.dbh-investment.com)
Etalon Kockázati Tôkealap-kezelô Zrt. (www.etaloncapital.eu)
Finext Startup Kockázati Tôkealap-kezelô Zrt. (www.ﬁnextstartup.eu)
Morando Kockázati Tôkealap-kezelô Zrt.
Portfolion Kockázati Tôkealap-kezelô Zrt. (www.portfolion.hu)
Primus Capital Kockázati Tôkealap-kezelô Zrt. (www.primuscapital.eu)

Az alapok egyenként 2,8-5 milliárd forint közötti forráshoz jutottak, összességében a program során 45 milliárd forint kerül majd befektetésre 2013 végéig, 300 millió Ft átlagos befektetési értékkel számolva a nyerteseknek kb. 150 befektetést kell megvalósítaniuk.
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. A hazai és az európai uniós forrásokból
társfinanszírozott támogatási programok
A kutatás-fejlesztési és innovációs prioritások és programok bemutatása után a rendelkezésre álló információk alapján mutatjuk be a 2010ben elérhetô pályázati forrásokat. A jelen fejezetben bemutatott adatok a 2010. április végén aktuális információkon alapulnak. Több esetben
az egyes pályázatokra vonatkozó végleges információk még nem érhetôek el, ezt jeleztük is a táblázatok aktuális rovataiban. A táblázatok a
Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájában (2007-2013) meghatározott prioritások szerinti sorrendben
mutatják be az elérhetô forrásokat.

5.1. Vállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Program
megnevezés

Piacorientált
kutatásfejlesztési
tevékenység
támogatása

Akkreditált
innovációs
klaszterek
támogatása

GOP
1.1.1.

GOP
1.2.1

Terület

Magyarország,
Közép-M.
nélkül

Magyarország,
Közép-M.
nélkül

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

A konstrukció célja olyan kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amelyek kutatási eredményekre
támaszkodva korszerû, magas innovációs értéket
képviselô prototípusok létrejöttét eredményezik.
A prototípus kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként létrehozott mintapéldány, melynek
célja, hogy bizonyításra kerüljön az ötlet mûszakitudományos szempontból való mûködôképessége.

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbíróságon
bejegyzett: gazdasági
társaságok, szövetkezetek, feltéve, hogy kettôs
könyvvitelt vezetnek,
és nem tartoznak az
EVA hatálya alá.

2011.02.28

11 000

90%

1-150

A magyar innovációs rendszerben a korlátozott
hálózatosodás elômozdítása érdekében fontos
a bizonyítottan innovatív és megfelelô piaci potenciállal bíró együttmûködések (a pólus innovációs
klaszterek) komplex támogatása. Ösztönzendô
a közös innovációs (termék- és technológia
fejlesztés) projektek generálása és az eredmények
exportpiacra vitele. A konstrukció célja ezért
a pólus program keretében együttmûködô innovatív
vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló
innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra
vitel) segítése; a mûszaki fejlesztés háttérnek
a biztosítása az adott klaszter több tagja által
tulajdonolt projekttársaságok támogatása révén.

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak
gazdasági társaságok,
feltéve, hogy nem
minôsülnek non-proﬁt
gazdasági társaságnak.

2010.08.30

12 500

50%

8-12
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Program
megnevezés

Vállalati
innováció
támogatása

GOP
1.3.1
/A

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

Magyarország,
KözépMagyarország
nélkül

A konstrukció célja olyan vállalkozások (beleértve
az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek új vagy
jelentôsen javított piacképes termékek szolgáltatások, technológiák kidolgozását, a kapcsolódó termelési/szolgáltatási tevékenység beindítását/bôvítését,
és a termék/szolgáltatás piaci bevezetését vállalják.

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
gazdasági társaságok
(kivéve non proﬁt
gazdasági társaságok),
szövetkezetek.

2011.04.25

4 500

55%

100200

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180

pályázhatnak: gazdasági
társaságok (kivéve non
proﬁt gazdasági társaságok), szövetkezetek,
feltéve, hogy valamely
akkreditált klaszter
tagvállalatai.

2011.04.25

1 500

65%

10-20

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180

2011.01.10

3 500

60%

5-8

www.nfu.hu
06 40 638-638;
06 1 474-9180

Terület

Támogatás célja

Akkreditált
klaszterek
vállalati innovációjának
támogatása

GOP
1.3.1
/B

Magyarország,
KözépMagyarország
nélkül

A konstrukció célja olyan vállalkozások (beleértve
az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek új vagy
jelentôsen javított piacképes termékek szolgáltatások, technológiák kidolgozását, a kapcsolódó termelési/szolgáltatási tevékenység beindítását/bôvítését,
és a termék/szolgáltatás piaci bevezetését vállalják.

Vállalati
kutatásfejlesztési
kapacitás
erôsítése

GOP
1.3.2

Magyarország,
KözépMagyarország
nélkül

A konstrukció célja korszerû vállalati munkahelyek
létesítése, illetve bôvítése a K+F infrastruktúra fejlesztésének és új K+F munkahelyek létrehozásának
támogatásával.

Jelen pályázati konstrukcióra jogi személyiséggel
rendelkezô gazdasági
társaságok pályázhatnak.

KözépMagyarország

A magyar innovációs rendszerben a korlátozott
hálózatosodás elômozdítása érdekében fontos a
bizonyítottan innovatív és megfelelô piaci potenciállal bíró együttmûködések (a pólus innovációs
klaszterek) komplex támogatása. Ösztönzendô a
közös innovációs (termék- és technológia fejlesztés)
projektek generálása és az eredmények exportpiacra
vitele. A konstrukció célja ezért a pólus program
keretében együttmûködô innovatív vállalkozások
közös, a klaszter érdekét is szolgáló innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése;
a mûszaki fejlesztés háttérnek a biztosítása az adott
klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok
támogatása révén.

Gazdasági társaságok,
feltéve, hogy nem
minôsülnek non-proﬁt
gazdasági társaságnak,
kettôs könyvvitelt
vezetnek, valamint
nem tartoznak az EVA
hatálya alá.

Akkreditált
innovációs
klaszterek
támogatása

KMOP
1.1.3
/A



2010.08.30

4 067

50%

1-4

www.nfu.hu
06 40 638-638;
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Program
megnevezés

Akkreditált
klaszterek
vállalati
innovációjának
támogatása

KMOP
1.1.3
/C

Terület

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

KözépMagyarország

A konstrukció célja azon akkreditált klaszter tagvállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása,
amelyek meglévô K+F eredményre (prototípus vagy
termék) új vagy jelentôsen javított, korszerû, magas
értéket képviselô, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését
vállalják.

Gazdasági társaságok
(kivéve non proﬁt
gazdasági társaságok,
szövetkezetek, feltéve,
hogy kettôs könyvvitelt
vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá
és valamely akkreditált
klaszter tagvállalatai.

2010.08.30

1 400

25%

15-20

Gazdasági társaságok
(kivéve non proﬁt
gazdasági társaságok),
szövetkezetek, feltéve,
hogy kettôs könyvvitelt
vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá.

2010.05.31

10 730

45%

300450

Vállalati
innováció
támogatása

KMOP
1.1.4

KözépMagyarország

A konstrukció célja azon vállalkozások innovációs
tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévô
K+F eredményre (prototípus vagy termék) új
vagy jelentôsen javított, korszerû, magas értéket
képviselô, piacképes termékek, szolgáltatások,
technológiák kidolgozását, piaci bevezetését
vállalják.

Vállalati
kutatásfejlesztési
kapacitás
erôsítése

KMOP
1.1.5

KözépMagyarország

A konstrukció célja korszerû vállalati munkahelyek
létesítése, illetve bôvítése a K+F infrastruktúra fejlesztésének és új K+F munkahelyek létrehozásának
támogatásával.

Jelen pályázati konstrukcióra jogi személyiséggel
rendelkezô gazdasági
társaságok pályázhatnak.

2010.07.05

1 360

25%

1-2

A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlôdés fenntarthatóságát kívánja elôsegíteni
korszerû technológiák területén végzett középtávú,
hasznosítás orientált stratégiai kutatás-fejlesztési
tevékenységek támogatásával.

Magyarországon
székhellyel és jogi
személyiséggel
rendelkezô gazdasági
társaságok, szövetkezetek, külföldi székhelyû
vállalkozások magyarországi ﬁóktelepei,
jogi személyiséggel
rendelkezô non-proﬁt
szervezetek, költségvetési szervek, költségvetési
szervek jogi személyiséggel rendelkezô intézményei.

elôkészítés
alatt

6 000

n.a.

n.a.

Nemzeti
Technológia
Program
a Stratégiai
kutatások
támogatása

KTIA
2.1.1

Magyarország
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Program
megnevezés

Szellemi
tulajdon jogi
védelmének
támogatása
(IPR)

KTIA
2.2

Technológiai
Inkubátor
Program

KTIA
3.2

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Magyarország

Szellemi tulajdon jogi védelmének támogatása (IPR).

Magyarországon
székhellyel és jogi
személyiséggel
rendelkezô gazdasági
társaságok, szövetkezetek, külföldi székhelyû
vállalkozások magyarországi ﬁóktelepei, jogi személyiséggel rendelkezô
non-proﬁt szervezetek,
költségvetési szervek,
költségvetési szervek
jogi személyiséggel
rendelkezô intézményei.

elôkészítés
alatt

200

100%

50-50

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800

Magyarország

A Technológiai Inkubátor Program alapvetôen
technológiai inkubációra szoruló, induló, nagy
növekedési kilátással rendelkezô, innovatív, K+F
tevékenységet végzô vállalkozások inkubációját
támogatja.

Fiatal innovatív
vállalkozások, technológiai és üzleti inkubátor
vállalkozások.

elôkészítés
alatt

1 600

n.a.

n.a.

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800

Terület
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5.2. Nemzetközileg versenyképes tudományos és innovációs kapacitások kialakítása
Program
megnevezés

Kutatásfejlesztési
központok
fejlesztése

Innovációs
és technológiai parkok
támogatása

Kutatásfejlesztési
központok
fejlesztése

GOP
1.1.2

GOP
1.2.2

KMOP
1.1.2

Terület

Magyarország,
KözépMagyarország
nélkül

Magyarország,
KözépMagyarország
nélkül

KözépMagyarország

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

A konstrukció átfogó célja: más támogatási programok keretében korábban létesített és eredményes
kutató-fejlesztô munkát végzô tudásközpontok
(Kooperációs Kutatási Központok (KKK), Regionális
Egyetemi Tudásközpontok (RET)) K+F és innovációs tevékenységének folytatására alakult, a korábbi
befogadó intézmény résztulajdonában lévô gazdasági
társaságok megerôsítése és fejlesztése.

Korábban KKK-t vagy
RET-et mûködtetô
intézmények résztulajdonában lévô, és a KKK
vagy RET K+F tevékenységének folytatására
létrehozott gazdasági
társaságok pályázhatnak, feltéve, hogy kettôs
könyvvitelt vezetnek és
nem tartoznak az EVA
hatálya alá.

2010.07.05

1 980

50%

1-3

www.nfu.hu
06 40 638-638;
06 1 474-9180

A konstrukció célja a pólusvárosokban – lehetôleg
a meglevô K+F+I infrastruktúra bázisán – olyan
koncentrált, üzleti alapon mûködô kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok
(„science parkok”) kialakítása, amelyek megfelelô
kutatási és Infokommunikációs Technológia
(továbbiakban:IKT) infrastruktúra létrehozásával az
adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas
szintû, testreszabott K+F+I, valamint technológiai
inkubátor szolgáltatások széles skáláját1 képesek
nyújtani.

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak
gazdasági társaságok.

2010.12.31

8 900

50%

3-4

www.nfu.hu
06 40 638-638;
06 1 474-9180

A konstrukció átfogó célja: más támogatási programok keretében korábban létesített és eredményes
kutató-fejlesztô munkát végzô tudásközpontok
(Kooperációs Kutatási Központok (KKK), Regionális
Egyetemi Tudásközpontok (RET)) K+F és innovációs tevékenységének folytatására alakult, a korábbi
befogadó intézmény résztulajdonában lévô gazdasági
társaságok megerôsítése és fejlesztése.

Korábban KKK-t vagy
RET-et mûködtetô
intézmények résztulajdonában lévô, és a KKK
vagy RET K+F tevékenységének folytatására
létrehozott gazdasági
társaságok pályázhatnak, feltéve, hogy kettôs
könyvvitelt vezetnek és
nem tartoznak az EVA
hatálya alá.

2010.07.05

1 270

50%

1-2

www.nfu.hu
06 40 638-638;
06 1 474-9180
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Program
megnevezés
Felsôoktatási
intézmények
tevékenysée
színvonalának emeléséhez szükséges
informatikai
fejlesztések
A
felsôoktatási
tevékenységek színvonalának
emeléséhez
szükséges
infrastrukturális és
informatikai
fejlesztések
támogatása

KMOP
4.2.1
/B

TIOP
1.3.1

Terület

Támogatás célja

KözépMagyarország

A felsôoktatási folyamatszervezéssel kapcsolatos tudás összegyûjtésének szétosztásának és újrafelhasználásának koordinációja a felhalmozott ismeretek
konszolidációja a felhasználók támogatása a továbbfejlesztés szakmai hátterének biztosítása, valamint
a mûszaki és természettudományi szakokon tanuló
hallgatók számának emeléséhez szükséges technológiai feltételek megteremtése.

Magyarország,
Közép-M. nélkül

A felsôoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai
fejlesztések támogatása. Korszerû matematikai,
mûszaki, informatikai és természettudományos végzettséggel rendelkezôk számarányának növeléséhez
szükséges tartalmi és képzési kapacitások
kialakítását szolgáló mûszer és labor, továbbá IKT
alapinfrastrukturális fejlesztés.

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

Felsôoktatási intézmények.

elôkészítés
alatt

2 225

80%

15-15

www.nfu.hu
06 40 638-638;
06 1 474-9180

Felsôoktatási
intézmények.

2010.06.21

9 000

95%

8-8

www.nfu.hu
06 40 638-638;
06 1 474-9180
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5.3. Tudásalapú társadalom fejlesztése
Program
megnevezés

Mecenatúra

ERANET_
HU_09
pályázat

KTIA
1.5

KTIA
4.1.3

Terület

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

Magyarország

- kutatók-fejlesztôk nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása,
- a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval közvetlenül összefüggô konferenciák szervezésének,
szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása,
- az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai ismeretek, a
kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése,
- innováció-ösztönzési célú díjakhoz történô hozzájárulás,
- a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz,
infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és mûködtetésében történô részvétel
támogatása, valamint
- a mûszaki és természettudományi területen a
kutatói utánpótlás nevelésének támogatása,
- a tudományos kutatás és technológiai innováció
szakpolitikai és társadalompolitikai megalapozása,
- diákok és ﬁatal kutatók innovációs készségének
fejlesztése nyitott innovációs programokon keresztül.

Témakörönként változó
(természetes személy
v. szervezet) Nem lehet
konzorcium.

folyamatos
2010.10.31

1 400

100%

200250

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800

alprogramonként
változó

700

80%

10-10

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800

Magyarország

Az ERA-NET_HU_09 pályázat az NKTH részvételével zajló – a nanotechnológia, biotechnológia,
nanomedicina és komplex rendszerek területére
fókuszáló – ERA-NET projektek közös pályázati felhívásaiban sikeresen szereplô magyar intézmények
számára biztosítja a ﬁnanszírozási keretet.

Közszférába tartozó,
programgazdának
minôsülô pályázók: minisztériumok, egyéb költségvetési szervek, kutatóintézetek, felsôoktatási
intézmények.
b) CORNET programvállakozásokat tömörítô
szakmai szervezetek,
szövetségek.



Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe .

Program
megnevezés
Kutatói mobilitás pályázat
pályázat
(HUMÁNMB08)
(EU társﬁnanszírozás)

Nemzetközi
együttmûködésen
alapuló alapkutatások
támogatására

OTKA által
támogatott
kutatások
eredményeinek
közzétételére,
valamint
forrásmûvek
kiadására

KTIAOTKA
1.3.1

OTKA
NN

OTKA
PUB

Terület

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

Az NKTH és az OTKA a kutatói karrier
elômozdítása érdekében, a kutatók nemzetközi mobilitásának támogatására meghirdetett a MOBILITÁS
(HUMAN-MB08) címû pályázati felhívása.

Magyar és EU állampolgárságú, a pályázat
benyújtásakor Ph.D
fokozattal vagy legalább
négy év teljes állású
kutatói tapasztalattal
rendelkezô kutatók.

folyamatos

1 000

100%

44-44

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800

Nemzetközi együttmûködésre alapuló, a tudományos
utánpótlás biztosítását szolgáló, kiemelkedô eredményeket ígérô alapkutatások támogatása.

A pályázatot
egyidejûleg a magyar
félnek az OTKA-hoz
és a társpályázó(k)nak
az illetô ország kutatási
alapjához/alapjaihoz kell
beadnia. A magyar pályázónak PhD fokozattal
(oklevéllel) kell rendelkeznie, és magyar kutatóhelyhez kell kötôdnie.
A pályázat csak akkor
támogatható, ha mind
az OTKA, mind pedig a
külföldi ország kutatási
alapja támogatja.

2010.09.15

76

100%

5-10

www.otka.hu
36 1 219 8700

Az OTKA által támogatott kutatások eredményeinek
közérthetô ismertetése, a kiemelkedô eredményeknek tudományos közléséhez szükséges kiegészítô
költségek biztosítása, valamin

A támogatásra pályázni
lehet kiadásra kész,
lektorált kézirattal,
tudományos cikk esetén
a szerkesztôség, tudományos könyv és forrás
esetén a könyvkiadó
közlésre való elfogadó
nyilatkozatával.

2010.09.15

32

100%

16-32

www.otka.hu
36 1 219 8700

Támogatás célja
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Program
megnevezés

Sabbatical pályázat felsôoktatásban,
közgyûjteményekben
vagy más
kutatóhelyen,
nem kutatói
munkakörben dolgozók
kutatóévének
támogatására

Nemzetközi
közremûködésben
megvalósuló
alap- és célzott alapkutatási projektek
támogatása

OTKA
SAB

TAMOP
4.2.2 /A

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

Magyarország

A témáját és idôtartamát tekintve jól körülhatárolt
kutatási projekt támogatása, mely egyéni kutatáson
alapul és jelentôs tudományos eredményt ígér, vagy
olyan módszertani fejlesztést hajt végre, mely újabb
tudományos eredmények elérésének lehet feltétele.

Felsôoktatási intézményben, közgyûjteményben
vagy más kutatóhelyen
teljes munkaidôben,
közalkalmazotti
jogviszonyban vagy
azzal egyenértékû más
foglalkoztatási formában
állnak alkalmazásban,
tudományos fokozattal
rendelkeznek, és a pályázat benyújtási határidejéig a legalább PhD vagy
az azzal egyenértékû
tudományos fokozatuk
megszerzésétôl számítva
minimum 8 év telt el.

2010.09.10

75

100%

10-11

www.otka.hu
36 1 219 8700

Magyarország

A konstrukció átfogó célja a felsôoktatási kutatásfejlesztési feltételrendszer javítása a kutatásokhoz
szükséges fejlesztések, humánerôforrás- és szolgáltatás-igények ﬁnanszírozásával.
A konstrukció célja továbbá, hogy egy-egy kutatási
terület nemzetközi szinten elismert képviselôit a
felsôoktatási intézmények bevonják a hazai kutatási
projektek megvalósításába.

Fôpályázóként: Államilag elismert felsôoktatási
intézmények, Konzorciumi partnerként: költségvetési illetve non-proﬁt
kutatóintézetek, MTA
intézetei.

még nem
jelent meg
várhatóan:
2010.11.30

13 827

95%

25-40

www.nfu.hu
06 40 638-638;
06 1 474-9180

Terület

Támogatás célja
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Program
megnevezés

Tudományos képzés
mûhelyeinek
támogatása

Tudományos
eredmények
elismerése és
disszeminációja

Nemzeti
Kiválóság
Program

TAMOP
4.2.2 /B

TAMOP
4.2.3

TAMOP
4.2.4 /A

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

Fôpályázóként:
felsôoktatási intézmények. Konzorciumi
tagként: szakkollégiumi
tevékenységet folytató
vagy szakkollégiumként
mûködô önálló jogi személyiséggel rendelkezô
diákotthonok fenntartói, valamint a Magyar
Tudományos Akadémia
azon kutatóintézetei,
amelyek a pályázat
kiírását megelôzôen
együttmûködési megállapodással rendelkeznek
a pályázó felsôoktatási
intézmény egy akkreditált doktori iskolájával
közös doktori képzés
végzésére.

2010.06.30

8 640

100%

30-30

www.nfu.hu
06 40 638-638;
06 1 474-9180

Magyarország

Cél a hazai felsôoktatás tudományos eredményeinek
megismertetése, elismerése és társadalmi elfogadottságának növelése, a kutatók, a tudományos iskolák,
mûhelyek nemzetközi elismertségének elôsegítése.

Fôpályázó lehet: államilag elismert felsôoktatási
intézmények, valamint
velük együttmûködô
szervezetek, amelyeknek
alapító okiratában a tudomány népszerûsítése
illetve a tudományos
ismeretterjesztés alaptevékenységként szerepel.
Konzorciumi partner
lehet: MTA és intézetei, egyéb non-proﬁt
szervezet, felsôoktatási
intézmény.

még nem
jelent meg
várhatóan:
2010.11.30

1 565

95%

15-15

www.nfu.hu
06 40 638-638;
06 1 474-9180

Magyarország

A Nemzeti Kiválóság Program egy átfogó pályázati
rendszer segítségével az oktatói-kutatói életpálya különbözô szakaszaiban nyújt támogatást a
felsôoktatásban folyó tudományos tevékenységek
folytatásához.

Nyílt pályázat (konvergencia): Hallgatói illetve
kutatói személyi támogatás biztosítására jogosult
szervezet.

még nem
jelent meg
várhatóan:
2011.02.28

12 599

100%

1-1

www.nfu.hu
06 40 638-638;
06 1 474-9180

Terület

Magyarország

Támogatás célja

Olyan komplex feltételek megteremtése a
felsôoktatási intézményekben, amelyek lehetôséget
biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, tudományos fejlôdésre.
A cél, hogy a hallgatókat ösztönözzük arra, hogy
mielôbb bekapcsolódjanak a tudományos kutatásokba, eredményeiket tudományos diákköri konferenciákon (TDK) mutassák be.
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5.4. Európai Uniós és nemzetközi kapcsolatok erősítése
Program
megnevezés
AusztriaMagyarország
Határon
Átnyúló
Együttmûködési
Program
2007-2013

KooperációEgészségügy

KooperációÉlelmiszerek,
mezôgazdaság
és biotechnológia

KooperációInformációs
és kommunikációs
technológiák

AU-HU

FP7
CO/A

FP7
CO/B

FP7
CO/C

Terület

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

Vas, Zala és
Gyôr-MosonSopron Megye

1. Prioritás: Innováció, integráció és versenyképesség. Ezen belüli: 1.1 A gazdasági együttmûködés
„Kutatás és technológia” tevékenység, mely a vállalatok, KKV-k innovációjával, integrációjával és a K+F
kapacitások növelésével.

Hatóságok; közjogi testületekkel megegyezô funkciót ellátó szervezetek;
közjogi vagy magánjogi
non-proﬁt intézmény,
egyesület.

folyamatos

975

85%

n.a.

www.vati.hu

nemzetközi szintû kutatás-fejlesztési, hálózatépítô,
koordinációs tevékenységek támogatása az egészségügy területén.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.
eu/fp7/health/
home_en.html
http://www.nkth.
gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/
altalanos-leiras/
egeszsegugy

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.
europa.eu/fp7/
kbbe/home_en.html
http://www.nkth.
gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/
altalanos-leiras/
elelmiszermezogazdasag

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.
eu/fp7/ict/, http://
www.nkth.gov.
hu/nemzetkozitevekenyseg/
altalanos-leiras/
informacios

Európai Unió

Európai Unió

Európai Unió

nemzetközi szintû kutatás-fejlesztési, hálózatépítô,
koordinációs tevékenységek támogatása az Élelmiszertechnológia, mezôgazdaság és biotechnológia
területén.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

nemzetközi szintû kutatás-fejlesztési, hálózatépítô,
koordinációs tevékenységek támogatása az Információs és kommunikációs technológiák területén.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm



170 500

58 850

305 585
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Program
megnevezés
KooperációNanotudományok, nanotechnológiák,
anyagtudomány és új
gyártástechnológiák

KooperációEnergia

KooperációKörnyezetvédelem
(beleértve az
éghajlatváltozást is)

KooperációKözlekedés
(beleértve a
repüléstechnikát is)

KooperációTársadalomigazdasági
és humán
tudományok

FP7
CO/D

FP7
CO/E

FP7
CO/F

FP7
CO/G

FP7
CO/H

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

nemzetközi szintû kutatás-fejlesztési,
hálózatépítô, koordinációs tevékenységek támogatása a Nanotudományok,
nanotechnológiák, anyagtudomány és új
gyártástechnológiák területén.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Európai Unió

nemzetközi szintû kutatás-fejlesztési,
hálózatépítô, koordinációs tevékenységek támogatása az energiatechnológiák
területén.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Európai Unió

nemzetközi szintû kutatás-fejlesztési,
hálózatépítô, koordinációs tevékenységek
támogatása a környezetvédelmi technológiák területén.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

nemzetközi szintû kutatás-fejlesztési,
hálózatépítô, koordinációs tevékenységek
támogatása a közlekedés területén.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

nemzetközi szintû kutatás-fejlesztési,
hálózatépítô, koordinációs tevékenységek
támogatása a társadalmi-gazdasági és
humán tudományok területén.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Terület

Európai Unió

Európai Unió

Európai Unió

Támogatás célja



Pályázat
kerete
2010 mFt

81 950

63 085

58 575

61 210

20 157

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
cooperation/nanotechnology_
en.html, http://www.
nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/altalanos-leiras/
nanotudomanyok

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
energy/home_en.html, http://
www.nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/altalanos-leiras/
energia

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.
eu/fp7/environment/
home_en.html, http://www.
nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/altalanos-leiras/
kornyezetvedelem

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
transport/home_en.html,
http://www.nkth.gov.hu/
nemzetkozi-tevekenyseg/
altalanos-leiras/kozlekedesbeleertve

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
ssh/home_en.html, http://
www.nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/altalanos-leiras/
tarsadalom-gazdasagtan

Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe .
Program
megnevezés

KooperációÛrkutatás

KooperációBiztonsági
kutatás

Emberek

Ötletek

KapacitásokKutatási infrastruktúrák

FP7
CO/I

FP7
CO/J

FP7 ID

FP7 PE

FP7
CA/A

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

nemzetközi szintû kutatás-fejlesztési,
hálózatépítô, koordinációs tevékenységek
támogatása az ûrkutatás területén.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Európai Unió

nemzetközi szintû kutatás-fejlesztési,
hálózatépítô, koordinációs tevékenységek támogatása a biztonsági kutatások
területén.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Európai Unió

az európai kutatói humán erôforrás fejlesztésének elôsegítése öszöndíjak odaítélésén, képzési programok, tudás-transzfer
tevékenységek támogatásán keresztül

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek,
kutatási szervezetek,
egyéb állami intézmények stb.), vállalkozások,
természetes személyek
(egyéni kutatók)

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Európai Unió

önálló kutatócsoportok által végzett
„felderítô kutatás” támogatása a tudomány
és technológia minden területén

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek,
kutatási szervezetek,
egyéb állami intézmények stb.), vállalkozások,
természetes személyek
(egyéni kutatók)

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Európai Unió

Az EU tagállamokban már meglévô kutatási infrastruktúrák hatékony kihasználásának, továbbfejlesztésének és hálózatba
szervezésének valamint az összeurópai
érdekeltségû új kutatási infrastruktúrák
létrehozásának támogatása.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Terület

Európai Unió



Pályázat
kerete
2010 mFt

31 350

57 915

147 207

307 450

1 000 000

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
cooperation/space_en.html,
http://www.nkth.gov.hu/
nemzetkozi-tevekenyseg/
altalanos-leiras/vilagur

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
security/home_en.html, http://
www.nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/altalanos-leiras/
biztonsagikutatas

100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/
fp7/people/home_en.html,
http://cordis.europa.eu/fp7/
mariecurieactions/home_
en.html, http://www.nkth.gov.
hu/nemzetkozi-tevekenyseg/
emberek/emberek

100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
ideas/home_en.html, http://
erc.europa.eu/, http://www.
nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/otletek/otletek

n.a.

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/
fp7/capacities/researchinfrastructures_en.html, http://
www.nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/kapacitas/
kapacitasok

Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe .
Program
megnevezés

KapacitásokA KKV-k
javára végzett
kutatás

KapacitásokA tudás régiói

KapacitásokKutatási
potenciál

KapacitásokTudomány a
társadalomban

KapacitásokA kutatási
politikák
koherens
fejlesztésének
támogatása

FP7
CA/B

FP7
CA/C

FP7
CA/D

FP7
CA/E

FP7
CA/F

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

KKV-k és KKV szövetségek javára végzett
kutatási tevékenységek támogatása.

vállalatok, közﬁnanszírozású intézmények
(egyetemek, kutatási
szervezetek, egyéb állami
intézmények stb.)

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Európai Unió

Az európai régiók K+F kapacitásának
erôsítése, regionális kutatási klaszterek
létrejöttének elôsegítésével.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Európai Unió

A kutatási kapacitások erôsítése az EU
konvergencia és külsô régióiban a humán
erôforrás, infrastruktúra fejlesztés és
tudás-transzfer tevékenységek támogatása
révén.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Európai Unió

nemzetközi szintû kutatási, hálózatépítô,
koordinációs tevékenységek támogatása a
tudomány társadalomban betöltött szerepének erôsítése és bemutatása érdekében

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

A nemzeti és EU szintû K+F politikák
hatékonyságának és koherenciájának
erôsítése.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Terület

Európai Unió

Európai Unió



Pályázat
kerete
2010 mFt

37 620

48 40

11 000

4 538

302

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

na

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
capacities/research-sme_
en.html, http://www.nkth.gov.
hu/nemzetkozi-tevekenyseg/
kapacitas/kapacitasok

100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
capacities/regions-knowledge_
en.html,, http://www.nkth.gov.
hu/nemzetkozi-tevekenyseg/
kapacitas/kapacitasok

na

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/
fp7/capacities/convergenceregions_en.html, http://www.
nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/kapacitas/
kapacitasok

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
sis/home_en.html, http://
www.nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/kapacitas/
kapacitasok

na

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
capacities/research-policies_
en.html, http://www.nkth.gov.
hu/nemzetkozi-tevekenyseg/
kapacitas/kapacitasok

Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe .
Program
megnevezés

KapacitásokNemzetközi
együttmûködési tevékenységek

Nukleáris tevékenységek

FP7
CA/G

FP7
EURATOM

Innovatív
Gyógyászati
kezdeményezés

JTI IMI

„Tiszta
égbolt” kezdeményezés

JTI
clean
sky

Nanoelektronika
kezdeményezés

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Az EU és az Európán kívüli országok
közti TÉT kapcsolatok, stratégiai partnerségek erôsítése.

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Európai Unió

Az Európai Atomenergia Közösség kutatási és képzési tevékenységének támogatása

közﬁnanszírozású intézmények (egyetemek, kutatási szervezetek, egyéb
állami intézmények stb.),
vállalkozások

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

Európai Unió

Az Innovativ Gyogyászati Közös Technológiai Kezdeményezés (IMI) átfogó célja,
hogy az európai gyógyszeripar versenyképességét támogatása és Európát vonzóbbá tegye az ágazat kutatás-fejlesztési
magánbefektetôi számára.

vállalkoások, közﬁnanszírozású intézmények
(egyetemek, kutatási
szervezetek, egyéb állami
intézmények stb.)

Európai Unió

A „Tiszta égbolt” Közös Technológiai Kezdeményezés célja innovatív,
környezetkímélô, energiatakaréskos
technologiák alkalmazásának támogatása a
légiközlekedési iparban.

Európai Unió

Az ENIAC Közös Technológiai Kezdeményezés célja Európa vezetô helyének
fenntartása és erôsítése a nanoelektronikai
rendszerek terén.

Terület

JTI

Európai Unió

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/
fp7/capacities/internationalcooperation_en.html, http://
www.nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/kapacitas/
kapacitasok

15 125

75-100%

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://cordis.europa.eu/fp7/
euratom/home_en.html, http://
www.nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/euratom/europaiatomenergia

http://
cordis.
europa.eu/
fp7/dc/index.cfm

n.a.

50-75%

kb. 15

http://imi.europa.eu/index_
en.html

vállalkozások, közﬁnanszírozású intézmények
(egyetemek, kutatási
szervezetek, egyéb állami
intézmények stb.)

2010.06.30
2010.07.20

1 210

50-75%

n.a.

http://www.cleansky.eu

vállalkozások, közﬁnanszírozású intézmények
(egyetemek, kutatási
szervezetek, egyéb állami
intézmények stb.)

2010.04.30.

165

75-100%

kb.2

http://www.eniac.eu/, http://
www.nkth.gov.hu/eniac



Pályázat
kerete
2010 mFt

4 950

Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe .
Program
megnevezés

Üzemanyagcella- és
Hidrogén
kezdeményezés

Közös program az életvitelt segítô
rendszerek
területén

Közép-Európa Transznacionális Operatív Program
(Prioritás
megnevezése:
Az innováció
támogatása
Közép-Európában)

Közös kutatás, fejlesztés
és innováció
(K+F+I)

JTI
FCH

AAL

CE 1.

HU-HR
IPA 2.1

A pályázat
beadási
határidô

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

kb.15

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://ec.europa.eu/research/
fch/index_en.cfm

165

kb. 5

A
munkaprogramban
meghatározott.

http://www.aal-europe.eu/,
http://www.nkth.gov.hu/aal

2010.05.07

n.a.

95%

n.a.

www.central2013.eu

folyamatos

n.a.

95%

n.a.

www.hu-hr-ipa.com

Terület

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

Európai Unió

A kutatás-fejlesztési és demonstrációs
tevékenységek támogatása az üzemanyagcellás és hidrogénalapú energia technológiák területén és ezen technológiák piaci
bevezetésének elôsegítése

vállalkozások, közﬁnanszírozású intézmények
(egyetemek, kutatási
szervezetek, egyéb állami
intézmények stb.),

Célja a kutatás-fejlesztési és demonstrációs
tevékenységek támogatása az életvitelt
segítô rendszerek területén

vállalkozások, közﬁnanszírozású intézmények
(egyetemek, kutatási
szervezetek, egyéb állami
intézmények stb.)

2010.07. 30.

Magyarország

Az innovációs potenciál jobb kihasználása
érdekében az innovációs környezet javítása az egyéni szükségletek kielégítésével,
a gyenge pontok kiküszöbölésével és az
erôsségek kiemelésével.

Érintett helyi és regionális hatóságok, regionális
fejlesztési ügynökségek,
gazdasági kamarák,
egyetemek, felsôoktatási
intézmények, kutatóintézetek, egyesületek, technológiai transzferintézmények, K+F-intézetek,
regionális nemzetközi
mûszaki kutatás-fejlesztési központok, inkubációs központok, oktatási
és képzési központok,
munkaerôpiaci szolgáltatók, szociális partnerek,
munkáltatók szövetségei,
szakszervezetek, kis-és
középvállalkozások.

Baranya,
Somogy, Zala
megye

Közös kutatási, fejlesztési és innovációs
tevékenységek megvalósítása a magyarhorvát határrégió közös K+F+I kapacitásának növelése érdekében

Hatóságok; közjogi testületekkel megegyezô funkciót ellátó szervezetek;
közjogi vagy magánjogi
non-proﬁt intézmény,
egyesület.

Európai Unió



2010.09.30

Pályázat
kerete
2010 mFt

24 778

Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe .
Program
megnevezés

Együttmûködés ösztönzése K+F
és innováció
területén

HU-RO
2.2

Terület

SzabolcsSzatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar,
Békés, Csongrád

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

Együttmûködés ösztönzése K+F és
innnováció területén.

Hatóságok; közjogi testületekkel megegyezô funkciót ellátó szervezetek;
közjogi vagy magánjogi
non-proﬁt intézmény,
egyesület.

folyamatos

n.a.

95%

n.a.

www.huro-cbc.eu

folyamatos

n.a.

95%

n.a.

www.hu-srb-ipa.com

folyamatos

n.a.

100%

n.a.

www.huskroua-cbc.net

Támogatás célja

Együttmûködés ösztönzése K+F
és innováció
területén

HUSER
IPA 2.1

Csongrád, BácsKiskun megyék

Termék orientált közös kutatás-fejlesztésinnováció (K+F+I)

Hatóságok; közjogi testületekkel megegyezô funkciót ellátó szervezetek;
közjogi vagy magánjogi
non-proﬁt intézmény,
egyesület.

A KKV-k
közötti és az
üzleti együttmûködés
fejlôdésének
támogatása

HU-SKRO-UA
ENPI
1.2

Szabolcsszatmár-Bereg és
Borsod-AbaujZemplén megyék

A kutatási és technológiai fejlesztési
(K+TF) infrastruktúra fejlesztése (K+Fközpontok létrehozása és a meglévô, kifejezetten a határon átnyúló együttmûködés
célját szolgáló központok fejlesztése, kutatási eredmények terjesztése és gyakorlati
felhasználása).

Hatóságok; közjogi testületekkel megegyezô funkciót ellátó szervezetek;
közjogi vagy magánjogi
non-proﬁt intézmény,
egyesület.



Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe .
Program
megnevezés

Az EU 7.
KTF Keretprogramjában
való magyar
részvétel
támogatása

EU K+F
közös programokban
(EUROSTARS,
AAL) és
technológiai
kezdeményezésekben
(ARTEMIS,
ENIAC)
való magyar
részvétel
támogatása

KTIA
4.1.1

KTIA
4.1.2

Terület

Magyarország

Magyarország

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

Az EU 7. KTF Keretprogramjában való
magyar részvétel támogatása.

Magyarországon
székhellyel rendelkezô
jogi személyiségû
gazdasági társaságok,
szövetkezetek,külföldi
székhelyû vállalkozások
magyarországi ﬁóktelepei, jogi személyiséggel
rendelkezô non-proﬁt
szervezetek, költségvetési szervek, költségvetési
szervek jogi személyiséggel rendelkezô
intézményei BONUS
program – felsôoktatasi
intézmények, közﬁnanszírozású kutatóintézetek, valamint
a jogi szemelyiséggel
rendelkezô mikro- és
kisvállalkozások.

folyamatos

260

80%

60-60

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800

Az EUROSTARS és az
infokommunikációs eszközökkel segített
életvitel területén létrehozott AAL EU közös programokban valamint az beágyazott
rendszerek területén mûködô ARTEMIS
és ENIAC EU közös technológiai kezdeményezésekben való magyar részvétel
támogatása.

Magyarországon
székhellyel rendelkezô,
jogi személyiséggel
rendelkezô gazdasági
társaságok, szövetkezetek, külföldi székhelyû
vállalkozások magyarországi ﬁóktelepei, jogi személyiséggel rendelkezô
non-proﬁt szervezetek,
költségvetési szervek,
költségvetési szervek
jogi személyiséggel
rendelkezô intézményei

nemzetközi
meghirdetéshez
igazodva

n.a.

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800
www.eurostars-eureka.eu/
www.aal-europe.eu/
https://www.artemis-ju.eu/
www.eniac.eu/

Támogatás célja



1 146

80%
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Program
megnevezés

EUREKA
programban
való részvétel
támogatása

EIT KIC
társulásokban
történô magyar részvétel
és partneri
közremûködés
támogatása

Kétoldalú,
kormányközi
és intézményi
TéT együttmûködésekben való
magyar
részvétel
támogatása
(19 reláció)

KTIA
4.1.4

KTIA
4.1.6

KTIA
4.2.2

Terület

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

A pályázat célja a vállalkozói szféra,
különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési
együttmûködését elôsegítô EUREKA programban való magyar részvétel támogatása.

Magyarországon
székhellyel rendelkezô,
jogi személyiséggel
rendelkezô gazdasági
társaságok, szövetkezetek, külföldi székhelyû
vállalkozások magyarországi ﬁóktelepei, jogi személyiséggel rendelkezô
non-proﬁt szervezetek,
költségvetési szervek,
költségvetési szervek
jogi személyiséggel
rendelkezô intézményei.

2010.10.31

500

n.a.

n.a.

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800

EIT KIC társulásokban történô magyar
részvétel és partneri közremûködés
támogatása.

Magyarországon székhellyel rendelkezı, jogi
személyiségô gazdasági
társaságok, szövetkezetek, külföldi székhelyô
vállalkozások magyarországi ﬁóktelepei,
költségvetési szervek,
költségvetési szervek
jogi személyiséggel
rendelkezı intézményei,
jogi személyiséggel
rendelkezı non-proﬁt
szervezetek konzorciuma.

elôkészítés
alatt

2 000

25-100%

4-7

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800

Kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatása kormányközi TéT
együttmûködési program keretében.

Költségvetési körbe
tartozó szervezetek
(kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.),
non-proﬁt szervezetek,
magyarországi állandó
lakóhellyel re ndelkezô
természetes személyek.

2010.12.31

800

100%

425425

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800
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Program
megnevezés

Magyarszingapúri
együttmûködésben
megvalósuló
hasznosítás
orientált
K+F+I
projektek
magyar
részének
támogatása

MagyarShenzen
(Kína) együttmûködésben
megvalósuló
hasznosítás
orientált
K+F+I
projektek
magyar
részének
támogatása

KTIA
TET
SG
STAR

KTIA
TET
SH

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Program info

Magyarország

A program célja olyan K+F tevékenységek ösztönzése, amelyek
- A magyar-szingapúri TéT kapcsolatok
fejlesztését ösztönzik új, közös pályázatindításával
- olyan technológia alapú innovációt
céloz meg, amelynek jelentôs kétoldalú TéT hatása várható (kiválósági központok kialakulása, illetve
szélesebb felhasználói kör létrejötte
valószínûsíthetô)
- hazai és szingapúri innovatív vállalkozások együttmûködésére építenek,
a globális piacon is értékesíthetô termékek elôállításhoz vezetnek,
- elôsegítik a hazai ﬁatal kutatók és PhD
hallgatók nemzetközi projektekbe
történô bekapcsolódását

Belföldi székhelyû jogi
személyiségû és jogi
személyiség nélküli
gazdasági társaság, költségvetési szervezet, jogi
személyiségû non-proﬁt
szervezet.

2010.07.15

260

100%

4-6

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800

Magyarország

A program célja olyan K+F tevékenységek ösztönzése, amelyek:
- A magyar-shenzeni TéT kapcsolatok
fejlesztését ösztönzik új, közös pályázat
indításával,
- olyan technológia alapú innovációt
céloz meg, amelynek jelentôs kétoldalú
TéT hatásavárható,
- hazai és shenzeni innovatív vállalkozások együttmûködésére építenek, a globális piacon is értékesíthetô termékek
elôállításhoz vezetnek,
- elôsegítik a hazai ﬁatal kutatók és PhD
hallgatók nemzetközi projektekbe
történô bekapcsolódását.

Magyarországon székhellyel rendelkezô jogi
személyiségû gazdasági
társaságok,
szövetkezetek, külföldi
székhelyû vállalkozások
magyarországi ﬁóktelepei, költségvetési
szervek, költségvetési
szervek jogi személyiséggel rendelkezô
intézményei, jogi személyiséggel rendelkezô
non-proﬁt szervezetek.

2010.06.30

380

100%

3-6

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800

Terület

Támogatás célja



Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe .
Program
megnevezés

MagyarIzraeli Ipari
Kutatásfejlesztési
Co-funding
Együttmûködési
Pályázat

Nemzetközi
együttmûködésben
végzett
kutatások
kiegészítô
támogatására

KTIA
TET IL

OTKA

Terület

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Magyarország

A pályázat célja olyan magyar-izraeli
együttmûködésben megvalósuló hasznosítás orientált K+F+I projektek magyar
részének támogatása, amelyek eredményeként rövid- és középtávon gazdaságilag
hasznosuló, piacorientált termékek és
szolgáltatások jönnek létre. A támogatás
az innovációs lánc alábbi két szakaszát
fedi le:
- ipari (alkalmazott) kutatás, amelynek
célja a termék- és szolgáltatásfejlesztés;
- kísérleti fejlesztési fázis, amely a folyamat- és technológiatranszfert, valamint
a közös/magyar K+F+I tevékenység
eredményeként létrejött termék, vagy
szolgáltatás piacra jutását segíti elô.

Magyarországon székhellyel rendelkezô jogi
személyiségû gazdasági
társaságok,
szövetkezetek, külföldi
székhelyû vállalkozások magyarországi
ﬁóktelepei, valamint
költségvetési szervek,
költségvetési szervek
jogi személyiséggel
rendelkezô intézményei

2010.06.21

270

80%

4-8

A pályázat célja a nemzetközi
együttmûködésben részt vevô – az
OTKA által már korábban támogatott –
kiemelkedô eredményeket ígérô kutatások kiegészítô támogatása. A támogatás
a kutatási költségeknek a nemzetközi
együttmûködés következtében történt
megemelkedésének fedezésére, dologi- és
egyéb költségekre, utazási költségekre,
a kutatásban résztvevô külföldi kutatók
magyarországi tartózkodásának költségeire fordítható.

Kutatók, illetve kutatócsoportok, akik,
illetve amelyek támogatott OTKA kutatási
szerzôdéssel rendelkeznek, amely szerzôdéshez
csatlakozik az idôközben
létrejött nemzetközi
együttmûködés és a
szerzôdés a beadás
idôpontjában még
legalább 18 hónapos
támogatást biztosít.
További feltétel, hogy a
kutatásban részt vevô
külföldi kutató vagy
kutatócsoport a közös
kutatásokhoz a kutatás
idôtartamára saját országában az alapkutatásokat
támogató szervezetnél
támogatott pályázati
szerzôdéssel rendelkezzen.

2010.09.15

9

100%

2-6

Magyarország



Program info

www.nkth.gov.hu
06 1 484 2800

www.otka.hu
36 1 219 8700
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5.5. Regionális kutatás-fejlesztési és innovációs programok bemutatása
Program
megnevezés
Klaszter menedzsmentszervezetek
létrehozása,
megerôsítése,
közös eszközbeszerzései és
beruházásai
A vállalkozások közötti
együttmûködés
erôsítése

Klaszterek,
beszállítói
hálózatok kialakulásának
ösztönzése

DAOP
1.2.1.

DDOP
1.1.3

ÉAOP
1.1.2
/A

Vállalatok és
szakképzô
intézmények közötti
együttmûködés

ÉAOP
1.1.2
/B

Technológiatranszfer
ösztönzése

ÉAOP
1.1.3
/A

Terület

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A vállalatok, oktatási intézmények és K+F intézetek
közötti hálózatos együttmûködés kialakítása.

Gazdasági társaságok,
non-proﬁt gazdasági társaságok, szövetkezetek
egyesülés, egyesületek,
köztestületek, alapítványok, kutató intézetek,
oktatási intézmények.

A vállalatok, oktatási intézmények és K+F intézetek
közötti hálózatos együttmûködés kialakítása.

Gazdasági társaságok,
non-proﬁt gazdasági társaságok, szövetkezetek
egyesülés, egyesületek,
köztestületek, alapítványok, kutató intézetek,
oktatási intézmények.

2010.09.30

700

80%

4-11

A vállalatok, oktatási intézmények és K+F intézetek
közötti hálózatos együttmûködés kialakítása.

Gazdasági társaságok,
non-proﬁt gazdasági társaságok, szövetkezetek
egyesülés, egyesületek,
köztestületek, alapítványok, kutató intézetek,
oktatási intézmények.

2010.09.30

800

80%

11-27

Észak-Alföld

A régió igényeihez illeszkedô középfokú szakképzés
megerôsítése, a hiányszakmák számára megfelelô
munkaerô képzése.

Gazdasági társaságok,
non-proﬁt gazdasági társaságok, szövetkezetek,
egyesületek, köztestület,
közhasznú társaságok,
alapítványok, kutató
intézetek, oktatási intézmények

elôkészítés
alatt

Észak-Alföld

A K+F elméleti hátterének és gyakorlatba való
áthelyezôdésének biztosítása a transzfert nyújtó
irodák támogatásával. Minél több innováció és innovatív termék és megközelítés
felszínre kerülésének segíté-se, ami késôbb a termelés részévé válhat.

gazdasági társaság, mikro-, kis- és középvállalkozás, non-proﬁt szervezet,
kutatóintézet, oktatási
intézmény

elôkészítés
alatt

Dél-Alföld

Dél-Dunántúl

Észak-Alföld



2010.09.30

1 600

837

200

80%

80%

80%

10-25

30-30

6-6

Program info

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180
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Program
megnevezés

Kísérleti
jellegû fejlesztések

Klaszterek,
vállalati
együttmûködések
kialakítása

Régió
innovációs
potenciáljának fejlesztése, Innovatív kíséletezési (experimentation)
projektek
támogatása
Klaszterek
létrejöttének és
fejlôdésének
ösztönzése

Technológia-transzfer
ösztönzése

ÉAOP
1.1.3
/B

ÉMOP
1.2.1.

ÉMOP
1.3.1.

KDOP
1.2.1

KDOP
1.3.1
/A

Támogatás célja

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Pályázat
kerete
2010 mFt

Támogatás
maximális
intenzitása

Projekt
száma

A K+F elméleti hátterének és gyakorlatba való
áthelyezôdésének biztosítása a transzfert nyújtó
irodák támogatásával. Minél több innováció és innovatív termék és megközelítés
felszínre kerülésének segíté-se, ami késôbb a termelés részévé válhat.

Non-proﬁt szervezet, kutatóintézet, felsôoktatási
intézmény, középfokú
oktatási intézmény, Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások;
Gazdasági társaságok,
szövetkezetek; gazdaság
és vállalkozásfejlesztô
non-proﬁt szervezetek

elôkészítés
alatt

250

80%

15-15

A vállalatok, oktatási intézmények és K+F intézetek
közötti hálózatos együttmûködés kialakítása.

Gazdasági társaságok,
non-proﬁt gazdasági társaságok, szövetkezetek,
egyesületek, köztestület,
közhasznú társaságok,
alapítványok, kutató
intézetek, oktatási intézmények

elôkészítés
alatt

A K+F elméleti hátterének és gyakorlatba való
áthelyezôdésének biztosítása a transzfert nyújtó
irodák támogatásával. Minél több innováció és innovatív termék és megközelítés
felszínre kerülésének segíté-se, ami késôbb a termelés részévé válhat.

Helyi önkormányzatok, önkormányzati
társulások, valamint
ezen szervezetek által
létrehozott társulások;
gazdasági társaságok,
szövetkezetek; gazdaság
és vállalkozásfejlesztô
nonproﬁt szervezetek.

elôkészítés
alatt

Közép-Dunántúl

A vállalatok, oktatási intézmények és K+F intézetek
közötti hálózatos együttmûködés kialakítása.

Gazdasági társaságok,
non-proﬁt gazdasági társaságok, szövetkezetek,
egyesületek, köztestület,
közhasznú társaságok,
alapítványok, kutató
intézetek, oktatási

elôkészítés
alatt

Közép-Dunántúl

A K+F elméleti hátterének és gyakorlatba való
áthelyezôdésének biztosítása a transzfert nyújtó
irodák támogatásával. Minél több innováció és innovatív termék és megközelítés
felszínre kerülésének segíté-se, ami késôbb a termelés részévé válhat.

Helyi önkormányzatok, önkormányzati
társulások, Gazdasági
társaságok, szövetkezetek, Gazdaság- és
vállalkozásfejlesztô
nonproﬁt szervezetek.

elôkészítés
alatt

Terület

Észak-Alföld

ÉszakMagyarorsz.

ÉszakMagyarorsz.



1 290

500

500

370

80%

90%

80%

85%

12-5

1-1

5-7

7-7

Program info

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180
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Program
megnevezés

Kísérleti
projektek
támogatása

Innocsekk
Plusz

Regionális
jelentôségû
klaszterek
közös beruházásainak
támogatása,
szolgáltatásainak
kialakítása és
fejlesztése

Regionális
képzési,
foglalkoztatási hálózati
együttmûködések
fejlesztése

KDOP
1.3.1 /B

KTIA
3.3.2

NYDOP
1.1.1 /A

NYDOP
1.1.1 /B

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

A K+F elméleti hátterének és gyakorlatba való
áthelyezôdésének biztosítása a transzfert nyújtó
irodák támogatásával. Minél több innováció és innovatív termék és megközelítés
felszínre kerülésének segíté-se, ami késôbb a termelés részévé válhat.

Helyi önkormányzatok, önkormányzati
társulások, Gazdasági
társaságok, szövetkezetek, Gazdaság- és
vállalkozásfejlesztô
nonproﬁt szervezetek.

elôkészítés
alatt

A támogatás célja a kisvállalkozások innovációs
kezdeményezéseinek és az innovációs szolgáltatások
keresleti oldalának ösztönzése, kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tudástranszfer elômozdítása.

Támogatásra jogosult
az a jogi személyiséggel
rendelkezı vagy jogi
személyiség nélküli
kisvállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet az
adott régióban bejegyzett
székhelyén, telephelyén
vagy ﬁóktelepén valósítja
meg.

elôkészítés
alatt

Nyugat-Dunántúl

A vállalatok, oktatási intézmények és K+F intézetek
közötti hálózatos együttmûködés kialakítása.

Gazdasági társaságok,
non-proﬁt gazdasági társaságok, szövetkezetek,
egyesületek, köztestület,
közhasznú társaságok,
alapítványok, kutató
intézetek, oktatási intézmények.

2010.09.30

Nyugat-Dunántúl

a Nyugat-dunántúli régió versenyképességének
megôrzése szempontjából kiemelt fontossággal
bíró együttmûködéseket erôsítése a gazdaság és
felsôoktatás szereplôi között, ezáltal biztosítva a
piacorinetált és a régióban felhasználható szakmai
tudást. Ennek fontos elemei a közös humánerôforrás
fejlesztés, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékû gazdasági tevékenységet elôsegítô
szolgáltatások elindítása.

Gazdasági társaságok. A
pályázó gazdasági társaságnak egy teljes lezárt
üzleti évvel kell rendelkeznie, vagy megfelel a
számvitelrôl szóló 2000.
évi C. törvény 11§-ban
foglaltaknak. Egyesületek, alapítványok,
non-proﬁt társaságok,
köztestületek.

Terület

Támogatás célja

Közép-Dunántúl

Magyarország
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Program
megnevezés

Kisérletezési
projektek

NYDOP
1.1.1 /C

Terület

Támogatás célja

Nyugat-Dunántúl

A K+F elméleti hátterének és gyakorlatba való
áthelyezôdésének biztosítása a transzfert nyújtó
irodák támogatásával. Minél több innováció és innovatív termék és megközelítés
felszínre kerülésének segíté-se, ami késôbb a termelés részévé válhat.

Kedvezményezettek köre

A pályázat
beadási
határidô

Helyi önkormányzatok, önkormányzati
társulások, Gazdasági
társaságok, szövetkezetek, gazdaság- és
vállalkozásfejlesztô
nonproﬁt szervezetek.

elôkészítés
alatt



Pályázat
kerete
2010 mFt

200

Támogatás
maximális
intenzitása

90%

Projekt
száma

5-5

Program info

www.nfu.hu
tel: 06 40 638-638;
06 1 474-9180
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. Forráskezelő szervezetek
A pályázatok kezelésében részt vevô irányító és közremûködô szervezetek:

Irányító szervezetek
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egészének megvalósításával kapcsolatos koordinációs tevékenységekért Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) felel. Az NFÜ a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybe
vételéhez szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges hatékony és átlátható intézményrendszer kialakítására jött létre.
Elérhetôségek:
Cím:
E-mail:
Infovonal:
Honlap:
Sajtóiroda elérhetôsége:
E-mail:
Ügyfélszolgálat:

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
nfu@nfu.gov.hu
06 40 638-638, (+36-1) 474-9180
www.nfu.hu
Oravecz Péter szóvivô: (+36-1) 474-9135
sajto@nfu.gov.hu
Telefonos elérhetôség: 06 40 638-638, (+36-1) 474-9180
Ügyfélszolgálatért felelôs fôosztályvezetô: Dányi Gábor (+36-1) 474-9190
Személyes ügyfélszolgálat (elôzetes bejelentkezést követôen)
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Hétfô–Csütörtök: 8:00–16:00,
Péntek:
8:00–14:00
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A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Az NKTH feladata, hogy a tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégia végrehajtásának koordinálása, a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap mûködésével kapcsolatos technikai, pénzügyi, szervezési és adminisztratív feladatokat ellátása.
Székhelye:
Postacím:
Központi telefonszám:
Központi fax:
Központi e-mail:
Internet:
Ügyfélfogadás helye:

1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.
1519 Budapest, Pf. 506.
(+36-1) 484-2500
(+36-1) 318-7998
info@nkth.gov.hu
http://www.nkth.gov.hu
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.

OTKA Iroda
Az Iroda az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok mûködésével kapcsolatos technikai, pénzügyi, szervezési és adminisztratív feladatokat látja el.
Székhely:
Levélcím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Félfogadás:

1093 Budapest, Czuczor u. 10. I. emelet, Studium Irodaház
1476 Budapest 100., Pf. 289.
(+36-1) 219-8700
(+36-1) 219-8756
otka@otka.hu
Hétfô:
Szerda:
Péntek:

12.00–16.00
8.00–16.00
8.00–12.00
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Közreműködő szervezetek
Program

Közremûködô szervezet

Elérhetôségek (tel./honlap/e-mail)

Cím/Postacím:

Pályázat feladásának címe:

Gazdaság- fejlesztés OP,
Közép-magyarországi OP

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Tel: (+36-40)200-617
Web: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu

1539 Pf. 684.; 1139,
Bp, Váci út 81-83.

MAG – Magyar Gazdaság- fejlesztési Központ
Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684

Társadalmi Megújulás OP

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô
Igazgatósága

Tel: (+36 1)301-3200
Web: www.okmt.hu
E-mail: info@okmt.hu

1055 Budapest,
Bihari János u. 5.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás- kezelô Igazgatósága; 1055 Budapest, Bihari
János u. 5.

Társadalmi infrastruktúra OP

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô
Igazgatósága

Tel: (+36 1)301-3200
Web: www.okmt.hu
E-mail: info@okmt.hu

1055 Budapest,
Bihari János u. 5.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás- kezelô Igazgatósága; 1055 Budapest, Bihari
János u. 5.

Nyugat- dunántúli OP

Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonproﬁt Kft.

Tel: (+36 99)512-910 (Sopron)
Tel: (+36 94)509-046
(Szombathely)
Web: www.westpa.hu

9400 Sopron Csatkai E. u. 6.
9700 Szombathely
Kôszegi u. 23.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonproﬁt Kft.
9700 Szombathely, Kôszegi u. 23.

Dél-alföldi OP

DARFU Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonproﬁt Kft.

Tel: (+36 62)561-939
Web: www.darfu.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu

6701 Szeged, Postaﬁók 29. 6726
Szeged, Közép fasor 1-3.

DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
6701 Szeged, Postaﬁók 29. 6726 Szeged, Közép
fasor 1-3.

Észak- alföldi OP

ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonproﬁt Korlátolt Felelôsségû Társaság
(ÉARFÜ Nonproﬁt Kft.)

Tel: (+36 52)524-760
Web: www.eszakalfold.hu
E-mail: ropinfo@eszakalfold.hu

4028 Debrecen, Simonyi út 14.

ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonproﬁt Korlátolt
Felelôsségû Társaság (ÉARFÜ Nonproﬁt Kft.)
4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Közép- magyar országi OP

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Nonproﬁt
Közhasznú Kft.

Tel: (+36 1)471-8955
Web: www.kozpontiregio.hu
E-mail: proregio@proregio.hu

1146 Budapest, Hermina út. 17.

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonproﬁt Közhasznú
Kft. 1146 Budapest, Hermina út. 17.

Észak- magyar országi OP

Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Tel: (+36 46)563-300
Web: www.norda.hu
E-mail: norda@norda.hu
rop@norda.hu

3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht.
3523 Miskolc, Postaﬁók 228
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Program

Közremûködô szervezet

Elérhetôségek (tel./honlap/e-mail)

Cím/Postacím:

Pályázat feladásának címe:

Közép-dunántúli OP

Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonproﬁt Kft.

Tel: (+36 22)513-370
Web: www.kdrfu.hu
E-mail: info@kdrfu.hu

8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonproﬁt Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Dél-dunántúli OP

Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonproﬁt Kft.

Tel: (+36 72)513-760
Web: www.deldunantul.eu
E-mail: info@ddrft.hu

7621 Pécs, Mária u. 3.

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonproﬁt Kft.
7621 Pécs, Mária u. 3.



