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Feladat
 Ismertető a kutató teamek számára szóba jöhető kutatási
szövetségekről, köztük elsősorban H2020 pályázatokhoz
kapcsolódó szervezetek







Milyen szervezetről van szó?
Kik lehetnek a tagok?
Milyen feltételekkel?
Mi a célja a szervezetnek?
Milyen szolgáltatást nyújt a tagoknak?
Mely szervezetekkel lenne érdemes felvenni a kapcsolatot?
 Tagdíj nem feltétlen akadály.
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Költségvetés
 „A projekt során létrejött hazai és nemzetközi
együttműködések száma és a projekt során elért
potenciális Horizont2020 partnerek száma
tevékenységekkel összhangban kutatási szövetségek,
érdekcsoportok, H2020 pályázatokhoz kapcsolódó
szervezetek (pl.: EERA - European Energy Research
Alliance, ERRIN - European Regions Research and
Innovation Network, EUA - European University
Association stb.) éves tagdíja került betervezésre a projekt
futamidejének arányában 3 szervezet átlag 75000 Ft/hó,
összesen 3*75 000*7= 1 575 000 Ft”
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Szervezetek
 EERA - European Energy Research Alliance,
 ERRIN - European Regions Research and Innovation
Network,
 EUA - European University Association
 RFCS – Research Fund for Coal and Steel
 VISION2020 – Horizon Network
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EERA - European Energy Research Alliance
Európai Energetikai Kutatási Szövetség
 Tagok: európai állami kutatóközpontok és egyetemek
(több, mint 150)
 Célja: az olcsóbb és alacsony szén-dioxid kibocsájtású energetikai
technológiák kutatásának és fejlesztésének koordinációja. 16 kutatási
program.
 A tagállami kutatóintézetek közötti együttműködést a koordinálatlan és
esetleges részvétellel működő közös projektektől a közösen
megtervezett és végrehajtott közös programok felé elmozdulva új szintre
helyezi.
 Kooperáció az európai ipari csoportosulásokkal a kutatási és innovációs
prioritásokat összehangolására, az energiaszektor innovációjának
segítése és az új technológiák piacra jutási idejének csökkentése.
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EERA - European Energy Research Alliance
 Az EERA programjaiban csak tagjai vehetnek részt.
 A tagság feltételei
 Aktív energetikai kutatás, EU központ, Alapszabály elfogadása, tagdíj
megfizetése. Kétféle tagság lehetséges:
 Teljes jogú tag
 Minimum 5 szakember / év biztosítása legalább egy közös programhoz,
 3000 EUR tagsági díj,
 Szavazati jog minden döntési folyamatban.

 Társult tag
 Kevesebb mint 5 szakember biztosítása,
 1000 EUR tagsági díj,
 Részvételi és felszólalási jog a Közgyűlés és egyéb bizottságok munkájában,
szavazati jog nélkül



http://www.eera-set.eu/eera-joint-programmes-jps/
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ERRIN - European Regions Research and
Innovation Network
Európai Régiók Kutatási és Innovációs Hálózata
 Több mint 90 európai régió és brüsszeli székhelyű
uniós hivatal hálózata.
 Célok






közös fellépés, politika formálás,
szakértő szerep az EU szakbizottságokban,
tagok közötti partnerség kialakítása,
kutatási és innovációs kapacitások erősítése,
projektlehetőségek kialakítása,

 Eszközei rendszeres tematikus munkacsoport találkozó
 információ és know-how csere, finanszírozási- és projektlehetőségek egyeztetése

 Csatlakozás feltételei: (honlapon nem található)
 www.errin.eu
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EUA - European University Association
Európai Felsőoktatási Intézmények Szövetsége







2001-ben alakult az Európai Egyetemek Szövetsége és az Európai Unió
Rektori Konferenciáinak Szövetsége fúziójával,
47 ország 850 egyetemének képviselete,
Lehetőség a projektekben bevált gyakorlatok, tapasztalatok megosztására,
Információ átadás módja: rendezvények, honlap, tájékoztatók és hírlevelek,
További cél: a felsőoktatást és kutatást érintő európai politika befolyásolása
Szolgáltatások:






brüsszeli lobby,
jelenlétet a globális eseményeken, hálózatokban és szervezetekben,
kutatások, felmérések végzése,
elemzések készítése,
tanácsadási szolgáltatások

 www.eua.be
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EUA - European University Association


Egyéni teljes jogú tag
 Háromszintű (alap-, mester-, doktori) képzést folytató egyetemek
 Állami fenntartásúak vagy legalább 5 éve működnek
 Saját jogon adhatnak doktori fokozatot, vagy aktívan részt vesznek az európai
kutatási programokban vagy lektorált nemzeti kutatási programokban
 Szavazati joggal bírnak, választott tisztségviselők lehetnek



Egyéni társult tag
 Azok az egyetemek, akik vagy nem adhatnak doktori fokozatot, vagy nem vesznek
részt a fenti kritériumoknak megfelelő kutatásokban
 Nem rendelkeznek szavazati joggal, nem választhatók



Kollektív teljes jogú tag
 A Nemzeti Rektori Konferencia az egyetemek képviseletében



Kollektív társult tag

 Európai egyetemi hálózatok, egyéb képző intézmények nemzeti tárulásai
A tagság kategóriája határozza meg az éves díjat és a szavazati jogot.
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RFCS - Research Fund for Coal and Steel
Európai Szén és Acél Kutatási Alap



Szén és acél vonatkozású kutatásokat támogató szervezet.
Kutatási területek pl.







termelési folyamatok,
erőforrások alkalmazása, felhasználása és átalakítása,
munkahelyi biztonság,
környezetvédelem és a szén felhasználásából és az acélgyártásból származó
CO2-kibocsátás csökkentése.

Kb. 55 M € / év (2015-ben 47,7 M €-t) keret projektek finanszírozásra
 egyetemek,
 kutatóközpontok és
 magánvállalkozások részére



NEM része a H2020 rendszernek.
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RFCS - Research Fund for Coal and Steel
Ki vehet részt az RFCS programjaiban?
 Bármely, a tagországok területén székhellyel rendelkező vállalkozás, államháztartási
szerv, kutatási szervezet vagy felsőfokú és középfokú oktatási intézmény, illetve más jogi
személy, beleértve a természetes személyeket is igényelhet pénzügyi támogatást,
feltéve, hogy K+F tevékenységet kíván végezni, vagy jelentősen hozzájárul az ilyen
tevékenységhez.
 Pénzügyi támogatás igénylése nélkül bármely, a tagjelölt országok területén található
vállalkozás, államháztartási szerv, kutatási szervezet vagy felsőfokú és középfokú
oktatási intézmény, illetve más jogi személy , amennyiben a vonatkozó európai
megállapodások és azok kiegészítő jegyzőkönyvei, valamint a Társulási Tanácsok
határozatai így rendelkeznek.
 Pénzügyi támogatás igénylése nélkül részt vehet a programokban bármely, harmadik
országban bejegyzett vállalkozás, államháztartási szerv, kutatási szervezet vagy
felsőfokú és középfokú oktatási intézmény, illetve más jogi személy, beleértve a
természetes személyeket, feltéve, hogy ez a részvétel az Európai Unió érdekében áll.
 http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_participate.html
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VISION 2020 – THE HORIZON NETWORK

 Olyan klaszterekbe szerveződött kutatók és cégek közössége,
amelyek egy-egy témakörbe szervezett kutatással foglalkoznak
 Minden klaszter olyan eseményeket rendez, melyek hozzájárulnak a
Horizon 2020 programjain való sikeres részvételhez
 A Vision2020 önmaga is szervez olyan eseményeket, melyeken a
kutatóknak, cégeknek, szakértőknek és EU képviselőknek lehetősége
nyílik új ötletek felvetésére a Horizon 2020 keretein belül
 http://2020visionnetwork.eu/
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VISION 2020 – THE HORIZON NETWORK

 A szervezet tagjai olyan kiváló intézmények
csoportjai, melyek jelentős aktivitással
vesznek részt az európai K+F területén.
 A tagság nyitott bármely innovatív kis- és
középvállalkozás számára, amely
HORIZON 2020-as támogatásban szeretne
részesülni.
 A Vision2020-nak olyan szakértők is tagjai,
akik a hálózat tagjainak specifikus
szolgáltatást nyújtanak a Horizon 2020-as
pályázatok témájában.
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Összehasonlítás
Szervezet neve

tagsági díj

van-e magyar tagja

kutatási
terület

EERA

tagság típusától
függően
1000-3000 EUR

-

energetika

nincs információ

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft, INNOVA ÉszakAlföld Nonprofit Kft

tetszőleges

1.022 EUR
–
13.701 EUR

BGF, BME, CEU, Corvinus, ELTE,
Közszolgálati Egyetem, Óbudai Egyetem,
Semmelweis Egyetem, Széchenyi István
Egyetem, SZIE, DE, PTE, SZTE, NyME,
Magyar Rektori Konferencia, Felsőoktatási
Hálózat az Életen át Tartó Tanulásért

tetszőleges

RFCS

nincs

nem releváns

szén és
acélipari

Vision2020

Egyszeri regisztráció
900 EUR

Kisvállalkozások (6 db)

tetszőleges

ERRIN

tagság típusától
függően
EUA
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Konklúzió

 Minden formális szervezetnek lehet létjogosultsága, a céloktól
függően, pl.
 partnerkapcsolatok építésére,
 információáramlás elősegítése céljából,
 lobbytevékenység lehetőségnek megteremtésére.

 Nem biztos, hogy egy új tagság a leghatékonyabb mód a fentiekre
 A költségeket nem jellemzi a tagsági díj önmagában
 A személyes kapcsolattartásnak komoly utazási és szállásköltség vonzata lehet.

 Önmagában a tagság általában nem növeli az esélyt egy H2020
projekt elnyerésére
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Köszönöm a figyelmet!

