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Innovatív akciók 
finanszírozási lehetőségei a 
Horizont 2020-on keresztül
A Horizont 2020 az Európai Bizottság legnagyobb 
kutatási és fejlesztési (K+F) célú közfinanszírozási 
forrása. Körülbelül 3,7 milliárd eurós keret áll 
rendelkezésre az „Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengerkutatás 
és tenger- és belvíz-hasznosítási célú kutatás, 
valamint a biomassza-alapú gazdaság” című 2. 
társadalmi kihívás (Societal Challenge 2; SC2) 
céljára 2014-2020-ben.

A Horizont 2020 e társadalmi kihívás keretében 
megoldásokat akar találni azokra a problémákra, 
melyekkel a gazdák és az erdészek jelenleg 
szembesülnek. Továbbá finanszírozási lehetőségeket 
kínál olyan projektek megvalósítására, ahol a kutatók 
és a gyakorlati szakemberek közösen dolgoznak 
ki megoldásokat. Külön erőfeszítések történnek 
a gyakorlat nyelvére azonnal átültethető tudás és 
eredmények megosztására az EIP-AGRI hálózat 
segítségével.
 
A Horizont 2020 igyekszik továbbá különböző 
területeken és témákban tevékenykedni, hogy 
ösztönözze az innovációt. Ez az oka annak, hogy a 
mezőgazdaság szempontjából jelentős lehetőségek 
a 2. társadalmi kihíváson kívül máshol is megjelennek 
a Munkaprogramban. Ez a brosúra segít eligazodni a 
különböző 2016-os pályázatok között.

Tartalomjegyzék
A 2016-2017-es Munkaprogram dióhéjban 

Többszereplős kutatási projektek az agrárgazdasági 

közösség részvételével

Tematikus hálózatok, tudásgyűjtés és gyakorlati 

megoldások létrehozása

Fenntartható élelmezésbiztonság (Sustainable Food 

Security; SFS) – Rugalmas és erőforrás-hatékony 

értékláncok

Vidéki reneszánsz (Rural Renaissance; RUR) – Az 

innováció és az üzleti lehetőségek elősegítése

Bio-alapú innováció (Bio-based Innovation; BB) a 

fenntartható javakért és szolgáltatásokért 

További finanszírozási lehetőségek a H2020 keretében  

Támogató oldalak: Segítsen, hogy segíthessünk  
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Ne feledje: Csakis a Munkaprogram hivatalosan 
kiadott szövegét, költségvetési keretét és 
határidőit szabad alapul venni az ajánlatok 
elkészítésekor!
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17


A 2016-2017-es Munkaprogram dióhéjban

Az új Horizont 2020 2016-2017-es Munkaprogramjának 
2. társadalmi kihívása körülbelül 877 millió eurós keretet 
kínál fel, melyből 560 millió euróhoz közvetlen érdeke 
fűződik a mezőgazdaságnak és erdőgazdálkodásnak.

E pályázatok segítségével az EU:

• javítani akarja a földművelési és élelmezési 
rendszerek kapacitását, hogy elegendő és 
egészséges élelmiszert lehessen biztosítani 
mindenkinek, ugyanakkor meg lehessen őrizni a 
természetes erőforrásokat;

• növelni akarja a vidéki térségek fenntartható 
növekedési potenciálját új területi megközelítési 
módok és üzleti modellek segítségével;

• újra akarja iparosítani Európát új, bio-alapú 
értékláncok segítségével, biztosítva a fenntartható 
biomassza-ellátást.

A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás számára a fő 
lehetőségeket három fő pályázat rejti:

• Fenntartható élelmezésbiztonság (SFS)
• Vidéki reneszánsz (RUR)
• Bio-alapú innováció (BB)

A Horizont 2020 más részeiben is vannak lehetőségek a 
mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás számára: ilyen a 
klíma intézkedés, a KKV-k, az olyan több területet érintő 
intézkedések, mint a Tárgyak Internete és a Körkörös 
Gazdaság, és az alulról jövő kezdeményezés, a Marie 
Skłodowska-Curie akciói és kutatási infrastruktúrái.

Másoknak már sikerült! Nézze meg a Horizont 
2020 valamint a korábbi Keretprogramok 
keretében finanszírozott mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási projekteket!
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/projects/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/projects/index_en.htm


Többszereplős kutatási projektek a mezőgazdasági közösség 
bevonásával

Az új Horizont 2020 2016-2017-es Munkaprogramja  
371 millió eurót szán 38 olyan témára, melyek a 
mezőgazdasági, élelmezési és erdőgazdálkodási 
projektek többszereplős módszerét (MMA) 
alkalmazzák. A  javaslatoknak be kell mutatniuk, hogy 
a végfelhasználók tényleges igényeire irányulnak, 
és kereslet-vezérelt innovációra törekednek. A 
többszereplős felfogás magyarázata az, hogy azok 
az emberek, akiknek szükségük lenne a megoldásra, 
egyszersmind segíthetnek is a kialakításukban, 
kezdettől fogva és a projekt során mindvégig bevonják 
őket a munkába, a kérdések meghatározásától kezdve 
a kutatási tevékenységek megvalósításáig, és részt 
vesznek a demonstrációkban és a terjesztésben is. A 
kölcsönösen egymásra ható ötletek cseréje különböző 
komplementer tudású szereplők (gazdák és csoportjaik, 
tanácsadók, vállalkozók, kutatók és mások) között jó 
eséllyel olyan megoldásokhoz vezet, melyek nagyobb 
valószínűséggel alkalmazhatóak a terepen.

A projektek eredményeit és a gyakorlati ajánlásokat 
könnyen érthető és elérhető formában kell 
bemutatni. Fel kell tölteni őket az Európai Innovációs 
Partnerség a Mezőgazdasági Termelékenységért 
és Fenntarthatóságért (EIP-AGRI) oldalára, hogy 
„gyakorlat-kivonatokként” széles körben terjesszék őket. 
Ez segít abban is, hogy láthatóbbá és mérhetőbbé váljon 
a kutatók hatása a gyakorlatra.

2016-2017-ra a többszereplős 
módszer négy pontját erősítették 
meg:

1  A projektjavaslat mutassa be, hogy a 
célok és a tevékenységek a gyakorlatban 
jelentkező igényeket és lehetőségeket 
céloznak meg.

2  A javasolt konzorcium tükrözze a 
komplementer tudással bíró szereplők 
bevonását, akik között erősen ajánlott 
közvetítést alkalmazni.

3  Minden többszereplős projekt járuljon 
hozzá az EIP-AGRI-hoz néhány, a 
közös EIP-AGRI formátumnak megfelelő 
gyakorlat-kivonat elkészítésével.

4  Erősen ajánlott az EIP-AGRI 
kontextusban működő releváns interaktív 
innovációs csoportok bevonása.

eip
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Tematikus hálózatok, tudásgyűjtés és megoldások 
létrehozása a gyakorlat számára

A tematikus hálózatok speciális felépítésű, 
többszereplős projektek. Meglévő, de nem eléggé 
használt tudományos ismereteket és jó gyakorlatokat 
gyűjtenek össze és fejlesztenek. A projektek konkrét 
témája megválasztható alulról fölfelé, elsőbbséget 
biztosítva a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
termelés legégetőbb szükségleteinek. A javaslatok:

• összpontosítsanak a meglévő jó gyakorlatokra és 
kutatási eredményekre, melyek már közel állnak 
ahhoz, hogy a gyakorlatba is átültessék őket, de 
nem eléggé ismertek a területen tevékenykedők 
számára;

• gyűjtsék össze ezt a tudást és tegyék gyakorlati 
alkalmazásra késszé, például információs 
lapokkal vagy audiovizuális anyagokkal. 
Ezeknek a végfelhasználói anyagoknak könnyen 
elérhetőnek és jól érthetőnek kell lenniük. A projekt 
teljes élettartama során elérhetővé kell tenni 
őket a gazdák által gyakran használt fő meglévő 
terjesztési csatornákon, valamint az EIP-AGRI 
adatbázison keresztül.

• A tematikus hálózatok, amelyek 2016-ban 
összesen 10 millió euró finanszírozásban 
részesülnek, hozzájárulnak  a  versenyképebbés 
fenntarthatóbb mezőgazdasághoz (lásd: RUR-10-
2016-2017).

Öt hálózat indult el 2015-ben és további négy projekt 
kezdődik 2016 elején. Ezek a 2016-os és 2017-
es pályázatok nyomán finanszírozott hálózatok 
outputjával együtt olyan konkrét megoldásokkal fogják 
gazdagítani az EIP-AGRI adatbázist, melyeket a 
gazdák könnyen meg tudnak valósítani.

Projekt példa: WINETWORK 
(Tematikus hálózat – H2020)

A WINETWORK tematikus hálózat a borter-
melők fő igényeit célozza meg, konkrétan a 
szőlő tőkeelhalás (Grapevine Trunk Disea-
ses; GTD) és a szőlő aranyszínű sárgaság 
betegség (Flavescence Dorée; FD) lekü-
zdését és meg-előzését. E két betegség az 
egész európai bortermelést veszélyezteti. 
Sok bortermelő már most is tesztel olyan újító 
fenntartható megoldásokat, melyekkel lekü-
zdhetőek ezek a betegségek. A projekt az 
összes európai bortermelő terület több mint 
90%-át képviseli, a tudomány, tanácsadó 
szolgáltatások és a gyakorlat területéről érke-
ző 11 partner össze-gyűjt minden rendelke-
zésre álló gyakorlati és tudományos ismere-
tet.

Ösztönzők fogják támogatni az adatgyűjtést 
szolgáló, alulról jövő interaktív folyamato-
kat, egy sor regionális munkacsoport és egy 
uniós tudományos munkacsoport keretében. 
Tudás-csere tevékenységek széles köre van 
tervbe véve, hogy Unió-szerte meg lehessen 
osztani a végfelhasználói anyagokat a borter-
melőkkel és a tanácsadó szolgáltatásokkal.

További információ: http://www.winetwork.eu 

eip
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5115-rur-10-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5115-rur-10-2016-2017.html
http://www.winetwork.eu


A Fenntartható Élelmezésbiztonság pályázat 431 millió eurót szentel annak, hogy mindenkinek elegendő, 
biztonságos és tápláló élelmet lehessen biztosítani, a természeti erőforrások megőrzése mellett.

Ez a pályázat, mely azzal a kihívással foglalkozik, melyet 9 milliárd ember fenntartható táplálása jelent 2050-re, a 
természet és a környezet jobb kihasználására irányuló módszereket helyez a kutatási beruházások középpontjába. 
Erőteljesen az éghajlatbarát és környezetbarát termelési rendszerekre összpontosít. Célja továbbá javítani az 
élelem tápértékének hozzáadott értékét és az élelem biztonságát. Tekintettel a kihívás globális jellegére, 52 millió 
eurót fordít az Európa, Kína és Afrika közötti nemzetközi együttműködésre.

A pályázat hat fő terület köré rendeződik.

Fenntartható élelmezésbiztonság (SFS)
Rugalmas és erőforrás-hatékony értékláncok

Ikonok listája:

Horizontális Nemzetközi együttműködés

Organikus Élelem

Környezetvédelem és klímaváltozás Erdőgazdálkodás

Haszonállatok Bioenergia

Haszonnövények Biogazdaság€

Ne feledje, csak a hivatalosan kiadott Munkaprogram érvényes!

Rövidítések: 

MAA: Többszereplős megoldás TN: Tematikus hálózat 1. időpont: a jelzett határidő van kitűzve a projektjavaslat 1. szakaszára
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17


Fenntartható élelmezésbiztonság (SFS)
Rugalmas és erőforrás-hatékony értékláncok Mozaikszó Téma Speciális 

módszer

Téma költség-
vetési kerete 

(M€)
Határidő

Rugalmasabb és erőforrás-hatékonyabb értékláncok

17/02/20161

SFS-01-2016 

  

Megoldások többszörös és kombinált 
stresszekre a haszonnövény-termesztés-
ben 

MAA 12 
6

SFS-02-2016 

 

Tartós szövetség: A fajok sokféleségének 
kihasználása a haszonnövény-termesztési 
rendszerekben

MAA 10 
5

SFS-03-2016

 

Tesztelés és tenyésztés a haszon-
növények fenntarthatóságáért és ellenál-
lóbbá tételéért

5 
5

SFS-06-2016

      

Gyomirtás – Stratégiák, eszközök és 
technológiák a fenntartható gyomnövé-
ny-védelemért

MAA 7 
7

SFS-7-2016-2017 

    

Ökológiai tartásból származó állatok 
tenyésztése – Az organikus tenyésztési és 
termesztési szektorok hatékonyságának 
növelése

MAA 8 
8

SFS-09-2016

 
Kritikus kártevőfertőzések kitörésének 
vizsgálata: a Xylella fastidiosa esete MAA 7 

7 17/02/2016

SFS-11-2016

  

A betegségkezelés kihívásai: Évelő 
növények a trópusi és szubtrópusi vidé-
keken 

MAA 12 
4 17/02/20161

SFS-12-2016

  
Támogatás az állategészségügyi nemzet-
közi kutatásnak

3 
3 17/02/2016

SFS-14-2016

  
Gazda-kórokozó környezetek interakciói-
nak megértése

11 
5,5

17/02/20161

SFS-15-2016-2017 

  
Állattenyésztés az ellenállóság és haté-
konyság érdekében MAA 7 

7

7

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5133-sfs-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5146-sfs-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5129-sfs-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5142-sfs-06-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5141-sfs-07-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6071-sfs-09-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5138-sfs-11-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6073-sfs-12-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5130-sfs-14-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5145-sfs-15-2016-2017.html


Mozaikszó Téma Speciális 
módszer

Téma költség-
vetési kerete 

(M€)
Határidő

SFS-25-2016

  

Támogató Intézkedés egy közös mező-
gazdasági és szélesebb biogazdasági 
kutatás napirendhez

2
2 17/02/2016

Környezetbarát és klímabarát elsődleges termelés,

17/02/20161

SFS-26-2016 

        

Hüvelyesek – Átmenetek a fenntartható, 
hüvelyeseken alapuló haszonnövény-ter-
mesztési rendszerek, agár-takarmányok 
és élelem-láncok felé

MAA 10 
5

SFS-31-2016

  

Gazdálkodás a holnapért: ellenálló és 
fenntartható mezőgazdasági rendszereket 
lehetővé tevő környezet kialakítása

5 
5

Versenyképes élelmiszeripar

SFS-33-2016 

  
Az élelem-értéklánc és –dinamika megér-
tése

6 
6

Egészséges és biztonságos élelem és étrend mindenkinek

SFS-37-2016 Fogyasztói gyakorlatok hatása az éle-
lembiztonságra: kockázatok és enyhítési 
stratégiák

MAA 9,5
9,5 

SFS-38-2016 Impulzivitás és kompulzivitás és kap-
csolódás az táplálkozáshoz, életstílushoz 
és a társadalmi-gazdasági környezethez

12 
12

Támogatás az „EU-Afrika Partnerség az élelem- és táplálkozásbiztonságért és a fenntartható 
mezőgazdaságért” megvalósításához

17/02/20161

SFS-42-2016

      

Az élelem- és táplálkozásbiztonság és a 
fenntartható mezőgazdaság elősegítése 
Afrikában: az újítás szerepe

MAA 5 
5

Az EU-China FAB (élelmezés, mezőgazdaság, biotechnológia) kiemelt kezdeményezés meg-
valósítása

SFS-44-2016

  

Közös növénytermesztési program az EU 
és Kína fehérjeimport-függőségének csök-
kentésére 

5 
5

SFS-45-2016

  
A feldolgozott agrár-élelmiszeripari termé-
kek általános átláthatóságának növelése

5
5 

  További információ az EU-Afrika Partnerségről

  További információ az EU-Kína kiemelt kezdeményezésről

8

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6072-sfs-25-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5134-sfs-26-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5137-sfs-31-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5143-sfs-33-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5139-sfs-37-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5140-sfs-38-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5132-sfs-42-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5144-sfs-44-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5131-sfs-45-2016.html
http://www.africa-eu-partnership.org/en/areas-cooperation/sustainable-and-inclusive-development-and-growth-and-continental-integration-3
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/2_eu_CHINA_FAB.pdf


További lehetőségek: ERA-NET-ek  

A 2016-2017-es Munkaprogramban kihirdetett 
pályázatok mellett az Európai Kutatási Térség 
Hálózatai (ERA-NET-ek) és a Közös Programozási 
Kezdeményezések (JPI-k) is megjelentetik a saját 
pályázataikat.

A 2016-os Fenntartható Élelmezésbiztonsági 
pályázat több új ERA-NET létrehozását vetíti 
előre. Ezek olyan témákat fednek le, mint az 
organikus gazdálkodás és élelmiszertermelés, a 
fenntartható élelmiszertermelés és –fogyasztás, 
tudás platform a bél-mikrobiom vizsgálata 
céljára és az EU-Afrika partnerség az élelem és 
a mezőgazdaság terén (lásd: SFS-19-2016 és 
SFS-41-2016), ami azt jelenti, hogy ezekről a 
témákról várhatók pályázatok a jövőben.

Továbbá a korábbi Munkaprogramokból kialakult 
ERA-NET-ek and JPI-k is hirdetnek pályázatokat.

  Az aktív ERA-NET-ek és JPI-k áttekintése 
megtalálható az ERA LEARN 2020 oldalon. 

 További információ található továbbá az 
ERA-NET-ekről projekt példákkal a „Kutatás 
és innováció az EU határain át” EIP-AGRI 
brosúrában. 

9

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6075-sfs-19-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6074-sfs-41-2016.html
https://www.era-learn.eu/network-information/networks?active=1
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_research_innovation_2015_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_research_innovation_2015_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_research_innovation_2015_en_web.pdf


Vidéki reneszánsz (RUR)
Az újítási és üzleti lehetőségek támogatása

A 128 millió eurós kerettel rendelkező Vidéki Reneszánsz pályázat a fenntartható vidéki növekedésről szól, az 
integrált módszerek felől nézve, minden ágazatra kiterjedően és területi perspektívában. Célja korszerűsíteni az 
intézkedéseket, az irányítást, és elősegíteni az új üzleti fejleményeket. A projektek serkentsék a közös alkotás 
és tudáscsere jegyében fogant innovációs, tanácsadási és bemutatási módszereket. Ezért a pályázat beruház a 
jobb döntéshozatalba, az új üzleti modellekbe, az emberekbe, a jobb készségeken és az innovációs rendszereken 
keresztül pedig erősíti a szociális- és humántőkét. A Vidéki Reneszánsz keretében finanszírozott projektek által 
létrehozott és megosztott megoldások segítenek, hogy a vidéki területeknek meglegyen mindenük: több és jobb 
munkahely, jobb környezet, jobb társadalmi és területi kohézió.

Mozaikszó Téma Speciális 
módszer

Téma költség-
vetési kerete

(M€)
Határidő

Új módszerek az intézkedések és a kormányzás terén

Határidő

RUR-01-2016 Megerősített politikai keret és kormányzási 
modellek a vidéki-városi kapcsolatok 
szinergiáinak kiaknázására

MAA 6 
6

RUR-04-2016

  
Vízfarmok – A mezőgazdaság és az 
ivóvízellátás javítása MAA 5 

5

Új értékláncok és üzleti modellek 

RUR-06-2016

    

Haszonnövény-diverzifikáló rendszerek 
az élelem, takarmány, ipari termékek és 
ökoszisztéma-szolgáltatások biztosítására: 
a mezőgazdasági hasznoktól az értéklánc-
szervezésig

MAA 20 
10

RUR-07-2016

  
Erőforrás-hatékony és hasznos ipari 
növények marginális termőhelyeken MAA 6 

6

RUR-08-2016

    

Demonstráció: integrált logisztikai 
központok élelmiszer és nem élelmiszer 
jellegű alkalmazásokhoz

MAA 12 
6

 

Érdekli a területi alapú kutatás és innováció?
Nézze meg a 6. társadalmi kihívás „Az egyenlőtlenségek visszafordítása és a méltányosság elősegítése 
(REV-INEQUAL)”c. pályázatát: REV-INEQUAL-7-2016 – Térbeli igazságosság, társadalmi kohézió és 
területi egyenlőtlenségek (támogatás mértéke: 5M€, határidő 04/02/2016).
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5105-rur-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5107-rur-04-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5106-rur-06-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5104-rur-07-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5114-rur-08-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-rev-inequal-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-rev-inequal-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2297-rev-inequal-07-2016.html


Mozaikszó Téma Speciális 
módszer

Téma költség-
vetési kerete 

(M€)
Deadline

Innováció és készségfejlesztés

Határidő

RUR-10-2016-2017 Tematikus hálózatok, melyek a 
gyakorlati alkalmazásra készen álló 
tudást gyűjtik össze

TN
MAA

10
2

RUR-11-2016 Demonstráció a gazdaságokban: 
gazda-gazda tanulási mechanizmusok 
mélyítése

MAA 2 
2

RUR-14-2016
Tanácsadók szerepe az AKIS 
működésében és az innovációt és a 
fenntartható mezőgazdaságot serkentő 
tanácsadási intézkedések

MAA 5 
5 17/02/20161

Érdekli a nyitott innováció, az oktatás és az innovációs rendszerek kérdése?

  6. társadalmi kihívás, „Közös alkotás a növekedés és a bevonás érdekében” pályázat:
CO-CREATION-02-2016: Felhasználó-vezérelt innováció: értékteremtés a kialakításra is kiterjedő 
innováció révén (A téma költségvetési kerete 4M€ - Támogatás mértéke: 4M€ - határidő: 04/02/2016)
CO-CREATION-03-2016: Kereslet-vezérelt kollektív innovációs modellek kísérleti bevezetése Európában
(A téma költségvetési kerete: 5 M€; Támogatás mértéke: 2,5 M€ - határidő: 04/02/2016)

  „Tudomány a társadalommal és a társadalomért” pályázat (SWAFS)”: SWAFS-01-2016: Részvételen 
alapuló kutatás és innováció a Tudomány Boltok révén,
(A téma költségvetési kerete,: 3M€ - Támogatás mértéke: 3M€ - határidő: 30/08/2016)

Bio-alapú Innováció (BB) a fenntartható javakért és szolgáltatásokért - Az európai 
biogazdaság fejlődésének támogatása

Ez a 27 millió eurós pályázat segít biztosítani a fenntartható biomassza-ellátást a bio-alapú javak és szolgáltatások 
számára, és támogatja a bio-alapú piacok jövőbeli fejlődését.

Mozaikszó Téma
Téma költség-
vetési kerete

(M€)
Deadline

Fenntartható biomassza-ellátás biztosítása a bio-alapú javak és szolgáltatások céljára

HatáridőBB-1-2016 Fenntarthatósági konstrukciók a bio-alapú 
gazdaság számára

5 
5

BB-4-2016

  

Intelligens megoldások és eszközök az erdészeti 
termelőrendszereknél, melyek biztosítják a 
fenntartható minőségi fa ellátást a növekvő 
biogazdaság számára

6 
6 17/02/2016

„A jövő bio-piacainak” építése – az érdekeltek elköteleződésének mobilizálása

17/02/20161BB-6-2016
Bio-alapú iparágak regionális dimenziója 1

1
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5115-rur-10-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5113-rur-11-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5103-rur-14-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6080-bb-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6083-bb-04-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6082-bb-06-2016.html


További finanszírozási lehetőség a Horizont 2020 keretében

KKV Eszköz: Finanszírozás kis- és középvállalkozásoknak

A kis- és középvállalkozások (KKV-k) innovatív projektjei is részesülhetnek uniós finanszírozásban és 
támogatásban a Horizont 2020 keretében, mely segít nekik fejleszteni és más országokra is kiterjeszteni a 
tevékenységüket – Európában és azon túl is.

Új! Az összes KKV Eszköz téma egyazon KKV pályázat alá van csoportosítva, és 
pedig:

  SME Inst-07-2016-2017: KKV-k innovációs potenciáljának ösztönzése a fenntartható és versenyképes 
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, agrár-élelmiszeripar és a bio-alapú ágazatok érdekében (25,5M€ 2016-ban) 

 SME Inst-11-2016-2017: Kisvállalkozások potenciáljának növelése a klíma-intézkedés, környezetvédelem, a 
forrás-hatékonyság és a nyersanyagok területein (25M€ 2016-ban)
További információ található a KKV-k finanszírozásáról a Részvételi Portál KKV-knek szentelt oldalán.
 
Több területre kiterjedő tevékenységek: Érdekes finanszírozás az intelligens mezőgazdaság és a körkörös 
gazdaság érdekében

Mozaikszó Téma Speciális 
módszer

Téma költség-
vetési kerete 

(M€)
Határidő

Tárgyak internete (IoT)

12/04/2016
IoT-01-2016 

Nagyszabású kísérleti projektek – 2 
kísérleti projekt: Intelligens mező-ga-
zdaság és élelmezésbiztonság

MAA
30

30 (2 kísérleti 
projekt)

Ipar 2020 a körkörös gazdaságban

08/03/20161

CIRC-02-2016-2017
Víz a körkörös gazdaság kontextusában 
a) A vízből való hatékony tápanyag-kinyerés po-
tenciáljának demonstrációja

20 (2016)
6-8 között

CIRC-03-2016 Intelligens szakosodás a módszeres öko-innová-
cióért / körkörös gazdaságért

1,5
1-1,5 között

08/03/2016CIRC-04-2016 Új modellek és gazdasági ösztönzők a körkörös 
gazdaság vállalkozásaihoz

3
3

CIRC-05-2016 A városi szerves hulladékok potenciáljának felsza-
badítása

3
3

SPIRE-03-2016
Ipari technológiák az európai bio-erőforrások ma-
gas hozzáadott értéket termelő áramlatokká való 
felértékelésére

5 - 7 M€ 21/01/2016

Érdekli a bioenergia? Nézze meg az LCE-08-2016-2017 témákat a következő generációs bioüzemanyag-
technológiákról és az LCE-19-2016-2017 témát a fejlett bioüzemanyag- útvonalak demonstrálására!
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6118-smeinst-07-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6111-smeinst-11-2016-2017.html
Több területre kiterjedő tevékenységek: Érdekes finanszírozás az intelligens mezőgazdaság és a körkörös gazdaság érdekében
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2223-iot-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2343-circ-02-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2361-circ-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2360-circ-04-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2359-circ-05-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2355-spire-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2182-lce-08-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2152-lce-19-2016-2017.html


SC5 pályázat: A gazdaság környezetbarátabbá változtatása („kizöldítése”)

Marie Skłodowska-Curie akciók (MSCA)

Az MSCA kiterjed minden olyan témára, mely az 
innovációs szaktudásra összpontosít. Az akciók 
támogatják a kutatók szakmai előmenetelét és 
képzését a transznacionális mobilitás kihasználása 
útján, ugyanakkor ösztönzik az ágazatokon átívelő és 
tudományágak közötti mobilitást is. Az MSCA 2016-ban 
370 millió eurót fektet innovatív képzési hálózatokba, 
218 millió eurót egyéni ösztöndíjakba és 80 millió eurót 
egy kutatási és innovációs kutatócsere programba.
További információk a Marie Skłodowska-Curie 
akciókról.

Kutatási Infrastruktúrák

A Horizont 2020 támogatja kutatási infrastruktúrák 
fejlesztését. A INFRAIA-01-2016-2017 téma: 
„Tevékenységek integrálása a fejlett közösségekért” 
keretében 88 millió eurót szánnak 2016-ban különböző 
olyan témákkal foglalkozó projektekre, melyek közül 
sok érdekes az agrártudomány számára, így az 
állat-egészségügyre, növény-fenotipizálásra vagy 
ökoszisztéma-finanszírozásra és biodiverzitás-
kutatásra.

Gyorsított innováció (FTI)

Folytatódik 2016-ban az alulról jövő FTI kísérleti 
projekt, 100 millió eurós éves költségvetési kerettel 
és három zárónappal: 2016/03/15, 2016/06/01 és 
2016/10/25.
További információ a FTI weblapon érhető el.

Mozaikszó Téma
Téma költség-
vetési kerete 

(M€)
Határidő

Az alacsony széndioxid-kibocsátású Európa felé

8/03/2016

SC5-06-2016-2017
 

Utak az európai gazdaság dekarbonizációja és 
rugalmassá tétele a 2030-2050-es időszakban és 
azon túl: 
a) A technológiai átmenet kezelése (2016)
b) A globális mérséklési erőfeszítések értékelése a 
hosszú távú klíma-cél nézőpontjából (2016)

a) 4 -- 6M€
b) 2 -- 3M€

Természet-alapú megoldások a területi rugalmasságért
SC5-09-2016 Ökoszisztémák biztosítási értékének operacionali-

zálása
5
5

SC5-10-2016 Több érdekelt párbeszéd-platformja a társadalmi 
kihívások kezelését szolgáló természeti innováció 
elősegítésére 3

Víz

26/01/2016SC5-12-2016

 

Élelem-rendszerek és vízforrások a befogadó, 
fenntartható és egészséges euro-mediterrán társa-
dalmak fejlesztéséért

2
2
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2124-infraia-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5060-ftipilot-01-2016.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2201-sc5-06-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2208-sc5-09-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2209-sc5-10-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2187-sc5-12-2016.html


Segítsen, hogy segíthessünk!

Találjon projekt-partnereket:

Csatlakozzon az EIP-AGRI Szolgáltató Pont 
(Service Point) LinkedIn csoporthoz!

Az EIP-AGRI Szolgáltató Pont létrehozott egy LinkedIn 
csoportot, ahol bemutathatja a többieknek saját magát, 
a szervezetét és a fenntartható mezőgazdaságot és 
a termelékenységet célzó innovatív projektjavaslatát, 
hogy segítsen Önnek partnert találni a többszereplős 
projektekhez vagy tematikus hálózatokhoz.

Az indulás óta számos Horizont 2020 lehetőséget kereső 
jelentkező csatlakozott ehhez az interaktív fórumhoz. 
Jöjjön, és vegyen részt ebben a közösségben!

Arra bíztatjuk, hogy kapcsolódjon LinkedIn EIP-AGRI 
Szolgáltató Pont profilunkhoz és vállalati oldalunkhoz is, 
hogy értesüljön minden hírről a H2020-al kapcsolatban. 
Olvassa be ezt a QR kódot, és máris eljut LinkedIn 
csoportunkhoz. Hamarosan beszélünk!

Csatlakozzon az EIP-AGRI hálózathoz!

www.eip-agri.eu címen, az EIP-AGRI Találkozóhelyen 
potenciális projektpartnereket, érdekes projekteket, jó 
gyakorlatokat és egyéb finanszírozási lehetőségeket 
kereshet és találhat. 

A Horizont 2020 pályázatok nyitva állnak minden 
szervezet és egyén előtt, így az Unión kívüli pályázók 
előtt is. Ugyanakkor az itt bemutatott legtöbb téma 
esetében konzorciumot kell alakítani, legalább három 
különböző országból érkező három partnerrel. Ellenőrizze 
a pályázatra vonatkozó szabályokat, hogy lássa, Ön 
jogosult-e pályázni! A Horizont 2020 pályázatokról, a 
pályázati eljárásról és a pályázati űrlapokról minden 
információt megtalál az Európai Bizottság által létrehozott 
Résztvevői Portálon.

Minden pályázatnak a Résztvevői Portálon kell 
keresztülmennie. Figyelem! Az ajánlatok benyújtási 
határideje pályázatonként változó!

• A Horizont 2020 online kézikönyv információt és támogatást 
ad pályázata kidolgozásához.

• A Referencia-dokumentumok oldalon eléri a 
Munkaprogramokat, a jogi és egyéb útmutató 
dokumentumokat.

• A Résztvevői Portálon megnézheti a gyakori kérdéseket 
(FAQ) is.

• Az informatikai tájékoztató szolgálat megválaszolja a 
Résztvevői Portál eszközeire vonatkozó kérdéseit.

• Konkrét kérdése van?
• Lépjen kapcsolatba Nemzeti Kapcsolattartó Pontjával vagy 

a Horizont 2020 tájékoztató szolgálattal, ahol útmutatást, 
gyakorlati tájékoztatást és segítséget kaphat a Horizont 
2020 minden aspektusával kapcsolatban!
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http://www.eip-agri.eu/
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect
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http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_service.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_service.html


Értékelési ötletek és fortélyok

A javaslatokat független szakértők értékelik, 
akiknek csak korlátozott idejük van több 
javaslat értékelésére.

 Olvassa el azokat a kritériumokat, amelyek 
alapján a javaslatát értékelik!

 Írjon világosan és tömören! Kérjen meg 
valakit, akinek van gyakorlata a javaslatok 
megfogalmazásában, de a konzorciumukon 
kívül áll, hogy olvassa át az Ön pályázatát!

 Fontos a hatás! Az értékelés során 
ugyanolyan fontos a hatás, mint a kiválóság!

 Részletesen ellenőrizze a téma várható 
hatását és hatókörét! Olvassa el alaposan, 
hogy mit várnak Öntől, és demonstrálja, 
hogy fogja teljesíteni, részletezve a partner-
eszközöket. Ahol csak lehetséges, jelöljön 
meg számszerűsített tevékenységeket és 
célokat!

 Bizonyosodjon meg arról, hogy a 
kiválasztott célok következetesen 
igazodnak-e a projekt tevékenységeihez, 
a partnerek kompetenciáihoz és az egyes 
tevékenységekre tervezett kerethez!

  Bizonyosodjon meg arról, hogy a költség/
haszon arány megalapozott! Ne feledje, hogy 
minden költségnek ésszerűnek kell lennie a 
várható eredmények tükrében!

  Kerülje a téma szempontjából konkrét 
pluszt nem jelentő korábbi projektek vagy 
projektpartnerek „újrahasznosítását”!

Eszköztár

Több eszköz is segíthet megtalálni a partnerség 
kialakításához és a javaslat megírásához szükséges 
erőforrásokat.
• Az korábbiaknál is fontosabb a kommunikáció 

és a terjesztés. A kommunikáció és a terjesztés 
közötti különbség megértése és az, hogy jó tervet 
alakítson ki erre.

• Olyan témára jelentkezik, melynek erős 
társadalomtudományi és humán tudományos 
(SSH) dimenziója van? Nézze meg a H2020 
Kézikönyv SSH oldalát, keressen tippeket a 
NET4SOCIETY oldalon és találjon partnereket a 
névjegyzékükben!

• Ha olyan módszerek között böngészne, 
melyekkel bevonhatja a közvéleményt a kutatási 
tevékenységeibe, nézze meg a részvételen alapuló 
módszerekről szóló EIP-AGRI brosúrát és az 
Engage 2020 projekt által kidolgozott eszközöket! 

Kapcsolatba léphet az EIP-AGRI 
Szolgáltató Ponttal is:

EIP-AGRI Service Point – Avenue de la Toison d’Or 
72 – 1060 Brussels – Belgium
Telefonon: +32 2 543 73 48  
E-mailen: servicepoint@eip-agri.eu  
A weblapunkon keresztül: www.eip-agri.eu  
A közösségi médián keresztül:@EIPAGRI_SP  *  
LinkedIn: be.linkedin.com/in/eipagriservicepoint 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-comm_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/ssh_en.htm
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H2020 finanszírozási lehetőségek a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban

Infrastruktúrák

Horizont 2020 pillérek

Kiváló 
tudomány

Ipari vezető 
szerep

Társadalmi
 kihívások (SC)

Marie Skłodowska-Curie akciók

Gyorsított innováció (FTI)

KKV eszköz

Több területre kiterjedő tevékenységek
• Ipar 2020 a körkörös gazdaságban
• Tárgyak internete (IoT)

SC 3 – Energia

SC 5 – Éghajlatváltozás akció

SC 6 – Befogadó társadalmakSC 2 – Élelmezés, 
mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, Biogazdaság

Pályázat a fenntartható 
élelmezésbiztonságért

Pályázat a versenyképes 
alacsony széndioxid-
kibocsátású energiáért

Pályázat a közös alkotásról 
a növekedésért és a 
befogadásért

Pályázat az 
egyenlőtlenségek 
visszafordításáról és 
a méltányosság 
elősegítéséről

Pályázat a gazdaság 
„kizöldítéséről”

Pályázat a vidéki reneszánszért

Pályázat a bio-alapú 
innovációról a fenntartható
 javakért és szolgáltatásokért

Tudomány a társadalommal és a társadalomért

Többszereplős módszer Tematikus hálózatok
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