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HORIZON 2020

ÚJ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI KERETPROGRAM

(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
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Bemutatkozás
Széchenyi Programiroda
A Széchenyi Programiroda a 2007-2013 közötti uniós költségvetési időszakban kezdte meg
működését. Ekkor még elsősorban a magyarországi uniós társfinanszírozású projektekben
nyújtott segítséget a kedvezményezetteknek. A Programiroda 2013-ban nyitotta meg brüs�szeli irodáját, azzal a céllal, hogy hatékonyabbá tegye a magyar érdekek uniós képviseletét.
Küldetésünknek tekintjük a közvetlen brüsszeli források nyújtotta lehetőségek köz- és
magánszféra körében való megismertetését, ezáltal a sikeres pályázatok számának növelését. Szakértőink az általános információnyújtáson túl elkötelezettek az ügyfélközpontú
személyes kapcsolattartás mellett. A nemzeti és uniós érdekek összehangolásának érdekében fontosnak tartjuk a szakmai szervezetekkel, valamint a kormányzattal való folyamatos
együttműködést.

(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
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Nyitottan a világra
A jelenlegi világ komplex kihívásait nehéz egy ország belső humán, infrastrukturális és
pénzügyi erőforrásaival megoldani. Annak ellenére, hogy kimagasló és elismert kutatási
eredményekkel rendelkezünk, ezek konkrét termékké, szolgáltatássá alakítása sok esetben
elmarad.
E probléma megoldása érdekében Európa legjobbjainak összefogására, országok és szektorok közötti együttműködésre, az ipar, a kis-és középvállalkozások, az egyetemek és kutatóintézetek, valamint a politikai döntéshozók munkájának összehangolására van szükség.
Amennyiben a leszakadás esélyével szemben a magyar kutatás és innováció szereplői a bennük rejlő potenciálhoz méltó helyet kívánnak elfoglalni a K+F+I világ európai és globális
térképén, aktív részt kell vállalniuk a nemzetközi együttműködésben. A pályázók európai
jelentőségű projektjeinek társfinanszírozása mellett erre nyújt lehetőséget az Európai Unió
új kutatási és innovációs keretprogramja.

(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
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HORIZON 2020 – az új kutatási
és innovációs keretprogram
Határok nélküli kutatás és innováció
Ahhoz, hogy Európa megoldást találjon a társadalmi kihívásokra és erősítse versenyképességét, szüksége van a kutatási tudásmegosztás hálózatosodására. Ennek érdekében a
2000-es évek elején a Lisszaboni Stratégia részeként az Európai Bizottság létrehozta az
Európai Kutatási Térséget (ERA). Ezáltal, a kutatási és innovációs eredmények olyan piaca jött létre, ahol a szakemberek tudása és kutatási eredményeik szabadon mozognak,
emellett csökken a párhuzamosan zajló kutatások kockázata. A támogatás finanszírozási
eszköze a Horizon 2020 program, melynek alapvető törekvése, hogy minden elköltött euró
stratégiai befektetés legyen.

Hogyan működik?
A Horizon 2020 elsődleges célközönsége a kutatóintézetek, kutatóegyetemek, a kkv-k és
az ipar. Elődprogramjaival ellentétben a Horizon 2020 egységes és egyszerűsített szabályrendszerrel rendelkezik. Ennek köszönhetően a résztvevők a szerteágazó szabályozás
és a túlzott adminisztrációs terhek helyett fő tevékenységükre (kutatásra, innovációra,
együttműködésre és az eredményekre) tudnak fókuszálni. Az egyszerűsítések segítenek
a projektek gördülékenyebb lebonyolításában és felgyorsítják a kutatási eredmények elérését. A pályázóbarát szabályok garantálják a méltányosságot és biztosítják a források
megfelelő elköltését.

Konzorciumban vagy egyénileg?
A legtöbb pályázat esetében olyan konzorcium pályázhat, mely legalább három független
jogalanyból áll és a tagokat legalább három különböző tagállamban vagy társult országban
hozták létre. A főszabály alól kivételt jelent a kkv eszköz, a koordinációs és támogató akciók egyes felhívásai, valamint a mobilitási program, ahol a részvétel minimum feltétele
egy, valamely tagállamban vagy társult országban alapított jogalany. Általánosságban véve
elmondható, hogy bármely ország és nemzetközi szervezet részt vehet a programban, a finanszírozhatóság azonban nem vonatkozik valamennyi résztvevőre.

(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
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Projekt típusok, avagy
támogatható tevékenységek
Kutatási és innovációs akciók
Olyan kutatási projektek, melyek új technológia vagy új tudástartalom létrehozására
és/vagy új, illetve továbbfejlesztett technológia, termék, folyamat, szolgáltatás vagy
megoldás megvalósíthatóságának vizsgálatára irányuló tevékenységeket támogatnak.
Ezek közé a tevékenységek közé tartozik többek között az alap- és alkalmazott kutatás,
a technológiafejlesztés és integráció, valamint a laboratóriumi vagy szimulált környezetben történő kis darabszámú prototípus-tesztelés és hitelesítés.
Pályázhat: konzorcium (akadémiai és ipari partnerségek)

Innovációs akciók
Piac-közeli tevékenységekre fókuszáló projektek, melyek új, módosított vagy továbbfejlesztett termékekre, folyamatokra vagy szolgáltatásokra vonatkozó tervekkel, előkészületekkel vagy kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységeket tartalmaznak (prototípus
készítést, tesztelést, demonstrálást, pilot indítást, nagy darabszámú termék hitelesítést és piaci bevezetést elősegítő tevékenységeket).
Pályázhat: konzorcium (akadémiai és ipari partnerségek)

Koordinációs és támogató akciók
Szabványosítást, terjesztést, figyelemfelhívást és kommunikációt, hálózatépítést, közös gondolkodást elősegítő projektek. A kutatási és innovációs tevékenységek önálló
támogatása más projekttípusban történik.
Pályázhat: önálló jogalany vagy konzorcium (akadémiai és ipari partnerségek)

KKV Eszköz
Ez az eszköz a kiemelten innovatív KKV-kat, azon belül is a gazellákat célozza meg,
növekedési potenciáljuk megerősítésének érdekében. Az eszköz három, egymást követő beavatkozási ponton biztosít támogatást. Az első szakaszban a vállalkozás versenyképességének és növekedésének szempontjából nagy potenciált jelentő innovációs
ötletre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére pályázhatnak a kis- és
(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
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középvállalkozások. A második szakaszban a konkrét innovációs projekt támogatható
(ennek megfelelően demonstrációs, prototípus-készítési, tesztelési stb. tevékenység).
A harmadik szakaszban már a szélesebb piacra lépéshez kap nem-pénzügyi jellegű támogatást a pályázó.
Pályázhat: k
 izárólag KKV-k (tagállamban vagy társult országban alapított) pályázhatnak önállóan, vagy konzorciumban

Egyéb kutatói támogatások
A fentieken túl a program keretében a következő kutatási támogatások érhetők el:
• egyéni kutatói ösztöndíjak (Marie Skłodowska-Curie akciók),
• intézményi kutatócsoporti támogatások (Európai Kutatási Tanács támogatásai),
tagállamokkal, vállalati szektorral vagy egyéb szervezetekkel közös programok
társfinanszírozása.

(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
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Ötlettől a kifizetésig
Felhívás
kiválasztása

Partner(ek)
megkeresése

Online
regisztráció

A szerződés
aláírása

Értékelés
(szerződés
előkészítése)

A projekt
benyújtása

Projekt
lebonyolítása
1. ábra: A Széchenyi Programiroda által nyújtott szolgáltatások

Az 1. ábra szemlélteti a Széchenyi Programiroda Horizon 2020 keretprogramhoz kapcsolódó támogató tevékenységeit. Kollégáink igény esetén segítenek kiválasztani ügyfeleinknek a megfelelő felhívást és az ügyfél üzleti profiljának megfelelő partnereket.
Amennyiben ügyfelünk erre igényt tart, az online pályázati rendszerben történő regisztráció során is tudunk segítséget nyújtani.

A jelentkezés
A publikált munkaprogramok két évre előrevetítve tájékoztatnak azokról a kutatási és
innovációs prioritásokról, melyek támogatást kapnak. A dokumentumok a pályázati
menetrendet is tartalmazzák. A munkaprogramok elérhetőek a Résztvevői Felületen
(Participant Portal), melyek áttekintésében tanácsadóink segíthetik Önöket. A konkrét
pályázatra vonatkozó részletes információkat a pályázati felhívások tartalmazzák.
Annak ellenére, hogy valamennyi felhívás teljes terjedelmében megjelenik az Európai Unió
hivatalos lapján, a Résztvevői Felület ennél bővebb információtartalommal bír. Ez a felület
könnyen követhető útmutatást biztosít, és minden segítséget megad a támogatás igényléséhez. A projekt teljes időszaka alatt segíti a pályázót a gördülékeny megvalósításban.
A Széchenyi Programiroda munkatársai személyre szabott tájékoztatást nyújtanak,
pontos útmutatással szolgálnak a Horizon 2020-t érintő bármely kérdésben.
(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
9

Partnerkeresés
A többszereplős pályázatok esetében előírás a minimum három tagból álló konzorcium
alakítása. A tagok székhelyeinek az előírás szerint minimum három különböző országban
kell lenniük. A partnerkereső szolgáltatásokat nyújtó oldalak segítenek azonosítani azokat
a potenciális együttműködő feleket, akik megfelelő kompetenciával vagy tapasztalattal rendelkeznek. A Széchenyi Programiroda pályázati szereplők közötti kapcsolat kiépítésének
érdekében 2014-ben csatlakozott az Európai Régiók Kutatási és Innovációs Hálózatához
(ERRIN). Brüsszeli irodánk közvetítésével az ERRIN hálózatán keresztül a hazai vállalatok
számára is lehetőség nyílik a projekt prioritásainak megfelelő lehetséges együttműködők
felkutatására.

A pályázat beadása
A pályázatokat a felhívásban rögzített határidőig kell benyújtani, ennek módjáról a Résztvevői Felület nyújt pontos információt. A korábbi kutatási keretprogramokhoz képest jelentősen csökkentek az adminisztrációs terhek. A rendszer teljes elektronizáláson esett át, a
jelentkezés során nincs szükség papír alapú benyújtásra.

(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
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Szakértői értékelés
A határidő lejártát követően valamennyi pályázatot a felhívásban rögzített szakterület
független szakértői értékelik. A szakértői panelek minden pályázatot egységes kritériumrendszer szerint pontoznak, az így kialakult rangsor határozza meg a támogatható
pályázatok listáját. Az értékelés alapvetően három szempontot vesz figyelembe: a tervezett projekt egyediségét és újszerűségét, a tervezett projekt által kiváltott hatást, valamint a megvalósítás hatékonyságát, minőségét.
Az értékelési folyamat 5 hónapot vesz igénybe, ez alól kivételt képeznek a KKV Eszköz
keretében benyújtott pályázatok, melyek kiválasztása 2-4 hónapon belül megvalósul.

Támogatási szerződés
A szakértői értékelést követően az eredményről értesítést kapnak a jelentkezők. Az Európai Bizottság által támogatott pályázatok esetében a támogató (az illetékes végrehajtó
ügynökség) és a kedvezményezett között támogatási szerződés jön létre. Az aláírás határideje általában a jóváhagyástól számított három hónap. A támogatási szerződés tartalmazza az elvégzendő feladatokat, a projekt időtartamát és költségvetését, támogatási
intenzitását, a felek jogait és kötelezettségeit, a szerepek elosztását, a felfüggesztés és
elállás szabályait, stb.

(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
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Finanszírozási információk
Kifizetések ütemezése
Kifizetési igénylés benyújtása esetén a végrehajtó ügynökség a konzorciumvezető (projektkoordinátor) számára utalja át a kifizetés összegét, amely ütemezése szerint lehet előleg, időközi
kifizetés és záró kifizetés. A koordinátor a konzorciumi szerződésben meghatározottaknak
megfelelően utalja tovább a projektpartnereknek az éppen esedékes kifizetés összegét.
Az előleg kifizetése a projekt megvalósítás kezdetétől számított 30 napon belül esedékes.
Amennyiben a megvalósítás kezdete megelőzi a Támogatási Szerződés megkötését, kiindulási időpontnak a szerződés aláírásának idejét szükséges figyelembe venni.
Az időközi kifizetés a beszámolási időszakhoz kötődő elszámolható költségeket téríti meg,
amennyiben a koordinátor beszámolóját elfogadja a végrehajtó ügynökség. A kifizetés az
időközi beszámoló benyújtásától számított 90 napon belül esedékes.
A záró kifizetés az elszámolható költségek még ki nem fizetett részének megtérítésére szolgál. Az összeg a projekt záró-beszámolójának elfogadását követő 90 napon belül kerül jóváírásra a projektkoordinátor számláján.

Támogatási intenzitás
A Horizon 2020 esetében egységes támogatási intenzitás érvényesül az egyes támogatott
tevékenység típusok és kedvezményezettek vonatkozásában. Az uniós társfinanszírozás
mértéke az elszámolható közvetlen költségek 100 százalékát fedezi a kutatási és innovációs, illetve a koordinációs projektek esetében. Az innovációs projektek esetében a támogatás
mértéke 70% (ez vonatkozik a KKV Eszköz második szakaszára is), de non-profit szervezetek esetében ebben az esetben is 100 százalékos a támogatási intenzitás.

Ellenőrzés és audit
A pénzügyi életképesség ellenőrzésének kötelezettsége (az értékelési szakasz során) csak
azon projektek koordinátoraira vonatkozik, melyeknek támogatási igénye meghaladja az
500 000 eurót. Az ellenőrzés során a pályázó szervezeteknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek elegendő erőforrással a projekt megvalósításához. A megvalósításban résztvevő
partnereknek kizárólag a nyilatkozatot kell benyújtaniuk megfelelőségükről.
Az Európai Bizottság a számlák kifizetését követő két éven belül ellenőrizheti a projekt résztvevőit. Az auditálási stratégia fókuszában a kockázatértékelés és a csalás megelőzése áll.

(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
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A Széchenyi Programiroda által
nyújtott szolgáltatások
A Széchenyi Programiroda széles körű szolgáltatást nyújt a projektötlet megszületésétől
kezdődően a pályázat lezárásáig. Szakértőink segítenek a pályázati ötlethez illeszkedő kiírás felkutatásában, illetve a legjobb szakmai adotttságokkal rendelkező partnerekkel történő kapcsolat kialakításában. A brüsszeli irodánkon keresztül naprakész információkkal
rendelkezünk a forrásokkal kapcsolatos újdonságokról.
A Széchenyi Programiroda szolgáltatásai:
• ügyfelünk profiljának megfelelő pályázati kiírások megkeresése;
• kapcsolatépítés elősegítése hazai és nemzetközi pályázók között
• pályázói profil online feltöltésének támogatása partnerkeresési fórumokba;
• pályázói felületre történő regisztráció;
• pályázatokkal kapcsolatos általános és személyre szabott információnyújtás
• a Széchenyi Programiroda minden szolgáltatása térítésmentes

(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
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Elérhetőségeink
Széchenyi Programiroda Budapesti irodája (Közép-magyarország régió):
1053 Budapest, Szép utca 2. II. emelet
Strommer Dávid – projekt koordinátor
E-mail: strommer.david@szpi.hu
Tel.: +36 20 622 4300
Olasz Lívia – tanácsadó
E-mail: olasz.livia@szpi.hu
Tel.: +36 20 597 2790
Katona Bence – tanácsadó
E-mail: katona.bence@szpi.hu
Tel.:+36 20 380 9440
Szélig Zoltán – tanácsadó
E-mail: szelig.zoltan@szpi.hu
Tel: +36 20 621 4090

(Figyelem! A dokumentum a Horizon 2020 főbb tájékoztató kiadványai és szabályai alapján készült, az egyes
felhívások tartalmazhatnak kivételeket, mind a pályázóra, a benyújtásra és az értékelésre vonatkozóan.)
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A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg

