
          EFOP-3.6.1-16-2016-00018 „A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens 
szakosodás által Sopronban és Szombathelyen 

 

PROGRAMTERV 
EFOP-3.6.1-16-2016-00018 INNOVÁCIÓS ÉS K+F+I PÁLYÁZATI WORKSHOP 

 
Helyszín: ELTE Savaria Egyetemi Központ, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. B épület, 

Tanácsterem 
Időpont: 2020. október 6. (kedd) 15:00 óra 

 
 

Az esemény témája a felsőoktatási intézményi, kutatói, illetve kisvállalkozói pályázói kör számára 
jelenleg nyitott K+F+I témájú pályázati felhívások bemutatása, az alábbi tematika szerint: 
 

 Uniós társfinanszírozású és központi meghirdetésű támogatási programok rövid áttekintése 

 Nyitott pályázati lehetőségek ismertetése a következő szempontok mentén: 
o Pályázók köre 
o Támogathatósági feltételek 
o Kiválasztási kritériumok, a pontozási rendszer súlyozása 
o Megvalósíthatósági szempontok: elvárt eredmények, költségek elszámolhatósága 

              Áttekintésre kerülő pályázati lehetőségek: 
o NKFI: 2020-1.1.6-JÖVŐ: Befektetés a jövőbe 
o NKFI: 2020-1.1.3-IPARJOG: Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemi 

tulajdonvédelmét szolgáló tevékenységek támogatása 
o NKFI: 2019-2.1.1-EUREKA: Az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása 
o NKFI: 2019-2.1.7-ERA-NET: Pályázat az ERA-NET és EJP COFUND programok közös 

nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására 
o NKFI: 2019-2.1.4-KKV: HORIZONT 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat 
o Széchenyi 2020: GINOP-8.1.3-A-16: MFB Start-up Tőkeprogram 

 A következő EU-s programozási időszakban várható források összefoglaló bemutatása 
 
Az előadás keretében emellett bemutatásra kerülnek az INPUT Program szolgáltatásai és a helyi startup 
ökoszisztéma kiépítése, valamint ismertetjük a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-0004 sz. „Az ELTE 
Innovációs Ökoszisztémájának fejlesztése az ipari elvárásokkal összhangban” című pályázat 
eredményeit. A workshop interaktív szekciója keretében az érdeklődők számára szakértői konzultációs 
lehetőséget biztosítunk. 
 

PROGRAM: 

15:00 – 15:15  Megnyitó, „Az ELTE Innovációs Ökoszisztémájának fejlesztése az                    

   ipari elvárásokkal összhangban” című pályázat bemutatása 

    Magyar Dániel, igazgató, ELTE Innovációs Központ 

15:15 - 16:45              K+F+I pályázati lehetőségek bemutatása      

               Bárdosi Ádám, tanácsadó, HBH Stratégia és Fejlesztés Kft. 

16:45 – 17:00  Az INPUT program szolgáltatásai és a helyi startup ökoszisztéma kiépítése  

Farsang Zoltán, INPUT program koordinátor, Szombathely 

17:00 – 18:00               Kérdés-válasz szekció (egyéni konzultációs lehetőséggel) 

 
A rendezvény a hatályos járványügyi rendelkezések 
betartása mellett kerül lebonyolításra. 

 
 

 


