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Kompetencia térkép

Dr. Gácsi Zoltán,
szakmai vezető

Dr. Szunyog István,
szakmai koordinátor

További teendők
 A kiadványra fordítható pénzügyi keretek
felülvizsgálata
 Cél: minél nagyobb példányszám
 Árajánlatok értékelése, a legkedvezőbb
kiválasztása
 Cél: a kiadvány szerkesztése és a nyomdai
munka egy csomagban
 Magyar és angol nyelvű korrektúra
 Magyar-angol fordítás (néhány oldalnyi)

3

További teendők
 Egyéb egyetemi nemzetközi projektek áttekintése,
szerepük véglegesítése a kiadványban
 Ehhez újabb segítség kérése a karok dékánjaitól
 A nyertes H2020-as projektek mindegyike bekerül a
kiadványba, ezen túl
 karonként max. 2 db jelentős nemzetközi projekt (helytől
függően, de megpróbáljuk mindegyiket beilleszteni)
 Az anyagokat magyarul és angolul kérjük, igény esetén a
fordíttatásról gondoskodunk.
 Minden projekthez egy arra jellemző fotót is kérünk.
 Határidő: kiküldéstől számított 2 nap(!)
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Dékánoknak megküldött levél
Tisztelt Dékán Asszony/Úr!

Az „Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való
részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” (Inter-Team) című TÁMOP-4.2.2.D15/1/KONV-2015-0017 jelű projekt kiemelt célkitűzései között szerepel a Miskolci Egyetem nemzetközi
láthatóságának növelése és kapcsolatrendszerének bővítése. A projekt keretében készülő, az öt
interdiszciplináris kutatói team tevékenységét bemutató kiadványban lehetőséget kívánunk biztosítani a
Miskolci Egyetem nyertes H2020 projektjeinek, és az egyes karok jelentős nemzetközi projektjeinek a
bemutatkozásra. A magyar és angol nyelven, előre láthatólag 1500-1500 példányban megjelenő kiadvány
széleskörű terjesztését tervezzük H2020 döntéshozók és potenciális konzorciumi partnerek körében.
Bízunk benne, hogy Ön is fontosnak ítéli meg ezt a megjelenési lehetőséget a Miskolci Egyetem nemzetközi
kapcsolatrendszerének bővítése céljából.
Mellékelten küldünk egy mintát, mely egy nyertes H2020 projekt ismertetőt tartalmaz, fényképpel valamint a
projektfelelős nevével és elérhetőségével. Kérjük, hogy a minta alapján készítsék el az Ön által vezetett karon
futó nyertes H2020 projektekre és legfeljebb 2 db jelentős nemzetközi projektre vonatkozó leírást magyar
és angol nyelven.
A projekt leírásokat 2015. szeptember 24-én 12 óráig legyen szíves megküldeni a roneczne.judit@unimiskolc.hu címre. Kérjük a határidő szigorú betartását, mivel a kiadvány szerkesztése a záráshoz közeledik.
Üdvözlettel:
Prof. Dr. Gácsi Zoltán
szakmai vezető
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Minta projekt leírás
Nemzetközi kutatási projektek
Kitöltendő Arial 10 betűmérettel. A tartalmi rész max. karakterszáma: 700

CHPM2030 Integrált hő- és elektromos energia-, valamint
fémkinyerés ultra-mély érctestekből
Projektfelelős: Dr. Hartai Éva, egyetemi docens
Email:
foldshe@uni-miskolc.hu
A CHPM2030 projekt célkitűzése olyan új, és remélhetőleg a nyersanyag
kitermelést is gyökeresen megváltoztató technológiai megoldás
kidolgozása, amely az energia ellátást, illetve a stratégiai fémes elemek
kinyerését egyetlen összekapcsolt folyamatban valósítja meg. A
geotermális erőforrások fejlesztésének, az ásványi nyersanyagok
kinyerésének és elektrometallurgiájának úttörő kutatási céljaként a
projekt az ultra-mély érctesteket egyfajta “érc – EGS (mesterséges
kialakítású geotermális létesítmény)” rendszerekké alakítja át. Ennek
alapja az, hogy az ultra-mély érctestek technológiai kezelés révén válnak
geotermális erőforrássá is, lehetővé téve az energia és a fémek együttes
termelését, illetve a jövőben változó piaci igények szerinti rugalmas
optimalizálását.
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További teendők
 További fotókat kérünk lehetőség szerint a
Teamektől a kiadványhoz.
 Minden fotó jó, ami köthető a team munkájához,
színes, látványos, mozgalmas.
 A kiadvány elkészültének határideje továbbra is

2015. október 15.(!)
 Köszönjük mindenkinek az eddigi gyors
segítséget és adatszolgáltatást!
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A Kutatói Teamekkel folytatott
egyeztetések tapasztalatai

Dr. Gácsi Zoltán
szakmai vezető

1. Kutatói Teammel folytatott egyeztetés eredménye

Szakmai teljesítés:
 Beadott H2020 pályázatok vonatkozásában jelentős sikerek (3 nyertes pályázat).
 Doktoranduszok, doktorjelöltek bevonása tekintetében lemaradás:
•

1 fő doktorjelölt bevonása még folyamatban.

Pénzügyi teljesítés:
 Team költségvetésének 91,17%-a került felhasználásra.
 Rendelkezésre áll:
•

bérköltség: felhasználásra kerül október és november hónapokban,

•

utazási költség: belföldi utazásra kerül felhasználásra.
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2. Kutatói Teammel folytatott egyeztetés eredménye

Szakmai teljesítés:
 Doktoranduszok, doktorjelöltek bevonása tekintetében túlteljesítés.
 Külföldi kutató is bevonásra került.
 H2020 pályázatok beadása folyamatban
•

1 db H2020 pályázat beadásra kerül 2015. 09. 30-ig.

Pénzügyi teljesítés:
 Team költségvetésének 98%-a került felhasználásra.
 Rendelkezésre áll:
•

utazási költség: partnerkereső rendezvényekre utaznak a team tagjai.
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3. Kutatói Teammel folytatott egyeztetés eredménye

Szakmai teljesítés:
 MTA doktor bevonása tekintetében lemaradás:
•

1 fő MTA doktor bevonása október és november hónapokra.

 0,5 db H2020 pályázat beadásra került (4. Kutatói Teammel közösen) és további
pályázatok beadása folyamatban.
Pénzügyi teljesítés:
 Team költségvetésének 92,64%-a került felhasználásra.
 Rendelkezésre áll:
•

bérköltség: felhasználásra kerül október és november hónapokban,

•

utazási költség 64,6%-a nem került még felhasználásra.
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4. Kutatói Teammel folytatott egyeztetés eredménye
Szakmai teljesítés:
 2015.11.30-ig vállalt indikátorok teljesítve.
 H2020 pályázatok:

•

0,5 db pályázat beadásra került (3. Kutatói Teammel közösen),

•

2 db H2020 pályázat önállóan lett beadva,

•

további pályázatok beadása folyamatban.

Pénzügyi teljesítés:
 Team költségvetésének 93,86%-a került felhasználásra.
 Rendelkezésre áll:

•

utazási költség 43%-a nem került még felhasználásra.
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5. Kutatói Teammel folytatott egyeztetés eredménye

Szakmai teljesítés:
 Doktoranduszok, doktorjelöltek bevonása tekintetében lemaradás.
 H2020 pályázat előkészítése folyamatban van.

Pénzügyi teljesítés:

 Team költségvetésének 98%-a felhasználásra került.
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Tájékoztató a H2020 képzések és a
tanácsadói szolgáltatások megvalósításának
helyzetéről

Dr. Bányainé Dr. Tóth Ágota,
projektmenedzser

H2020 képzések
 Képzések
 4 képzési helyszín:





2015. 09. 14. – 2015. 09. 15. Hamburg (Németország)
2015. 09. 20. – 2015. 09. 25. Portoroz (Szlovénia)
2015. 09. 28. – 2015. 10. 02. La Palma (Spanyolország)
2015. 10. 15. – 2015. 10. 16. Bécs (Ausztria)

 Képzésen résztvevők száma: 20 fő





Hamburg: 9 fő
Portoroz: 3 fő
La Palma: 5 fő
Bécs: 3 fő
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H2020 képzések
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H2020 képzések
 Képzések
 ReMaT - Research Management Training Workshop, Hamburg
 Két napos képzés
 Egész napos képzés: 9 órától 16 óráig
 1. nap: Menedzsment kérdések
 2. nap: H2020 pályázatok
 Témakörök végén feladatmegoldás (3-4 fős kis csoportban)
 17th INTERNATIONAL EU GRANT ACADEMY©; Portoroz
 3 kolléga most vesz részt a képzésen.
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Tanácsadói szolgáltatások
Tevékenység

1.

2.

Partnerkeresési tevékenység,
projektfejlesztés, projektfejlesztési
tanácsadás, projektötletek értékelése

H2020 pályázati képesség fejlesztés,
információgyűjtés és szolgáltatás,
érdekképviselet

Betervezett
költség

6 500 000 Ft

6 000 000 Ft

Árajánlatkérés keretében megkeresni tervezett cégek

1.
2.
3.
4.
5.

Geonardo Kft.,
Europa Media Nonprofit Kft.,
Accelopment AG,
Centro Futuro Research Centre,
Innovatív Partnerek és Barátaik Kft.

1.
2.
3.

Innovative Technology Center Europa
SCHUMAN ASSOCIATES
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit
Kft. Tudásmanagement Központ (BAY-TMK)
SZÉCHENYI PROGRAMOFFICE – Brussels Liaison
Office For Development

4.
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Tanácsadói szolgáltatások
 Ajánlattételi felhívások kiküldése
 2015.08.06. és 2015. 08. 26.
Tevékenység

1.

Partnerkeresési tevékenység,
projektfejlesztés, projektfejlesztési
tanácsadás, projektötletek értékelése

2.

H2020 pályázati képesség fejlesztés,
információgyűjtés és szolgáltatás,
érdekképviselet

Nyertes

La Palma Research Centre for Future Studies S.L
(képviselő: Dr. Bodó Balázs)

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
(képviselő: Dr. Grasselli Norbert )
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Partnerkeresési tevékenység, projektfejlesztés,
projektfejlesztési tanácsadás, projektötletek
értékelése
A szerződés értelmében a tanácsadó feladatai:
1. Legalább öt darab H2020 pályázati ötlet kidolgozásában való részvétel, a
Miskolci Egyetem munkatársai által készített, legalább öt darab előzetes
projektterv értékelése.
2. A pályázat készítés folyamatos figyelemmel kísérése.
3. A Miskolci Egyetem munkatársai által megírt pályázatok mindegyik fejezetének
áttekintése javítása és folyamatos konzultáció a pályázatírókkal.
A Kutatói Teamektől bekértük:
 a Kutatói Team H2020 pályázati ötletét, kutatási tématerületét,

 a Kutatói Team kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét.
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H2020 pályázati képesség fejlesztés,
információgyűjtés és szolgáltatás, érdekképviselet
A szerződés értelmében a tanácsadó feladatai:
1. Naprakész információk rendelkezésre bocsátása a jelenlegi és a jövőben nyíló
H2020 pályázati forrásokról.

2. Információs anyagok terjesztése a Miskolci Egyetemről és az Inter-Team
TÁMOP projekt eredményeiről.
3. A Miskolci Egyetem angol nyelvű honlapjának auditja és a fejlesztési koncepció
kidolgozása.

4. A Miskolci Egyetem H2020 pályázati potenciáljának és kompetenciájának a
felmérése, erősségeinek és gyengeségeinek meghatározása.
5. A Miskolci Egyetem brüsszeli kapcsolati rendszerének építése.
6. A Miskolci Egyetem „láthatóvá tétele” Brüsszelben, a pozitív imázs építése.
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A munkaidő-nyilvántartások
tapasztalatai, kérések
Munkaidő-nyilvántartás:
 minden projekt résztvevő havi szinten elkészíti
 elvégzett feladat a Kiegészítő munkaköri leírás szerint
 havi munkaórák száma a Kiegészítő munkaköri leírás szerint
 újrahasznosított papíron kell leadni

Teljesítés igazolás:
 főállású és részmunkaidős projektrésztvevő esetén havi szinten
 a Kutatói Team vezető állítja ki
A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS LEADÁSA A KÖVETKEZŐ
HÓNAP ELEJÉN ESEDÉKES!!!!
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Eddig történt…














Első Projekt Koordinációs Értekezlet (2015.05.20.)
a Projekt Irányítási Kézikönyv véglegesítése (2015.05.20.)
a projekt honlap elkészítése (2015.05.20.)
a szükséges projekt dokumentumok elkészítése (2015.05.20.)
egyeztetés a teamekkel az indikátorokról és a pénzügyi
keretekről (2015.05.20-22.)
H2020 operatív munkacsoport alakuló ülése (2015.05.26.)
H2020 operatív munkacsoport ülése (2015.06.09.)
Projektnyitó Konferencia és Koordinációs értekezlet (2015.06.23.)
H2020 operatív munkacsoport ülése (2015.06.29.)
kutatói team és H2020 mcs. havi beszámoló leadásának
határideje (2015.07.06.)
Projekt Koordinációs Értekezlet (2015.07.08.)
Projekt Koordinációs Értekezlet (2015.08.26.)
H2020 operatív munkacsoport ülése (2015.08.27)
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Soron következő feladatok…
 Kutató Team és H2020 mcs. havi beszámoló és havi munkaidő
nyilvántartások leadásának határideje (2015.10.05.)
 Kutató Team és H2020 mcs. havi beszámoló és havi munkaidő
nyilvántartások leadásának határideje (2015.11.05.)

 Kutató Team és H2020 mcs. havi beszámoló és havi munkaidő
nyilvántartások leadásának határideje (2015.11.25.)
 egyéni szakmai beszámolók leadási határideje (2015.11.16.)

24

Soron következő események…
 Projekt Koordinációs Értekezlet: havonta
 2015.10.20. 14:00
 2015.11.27. 10:00 (Projektzáró konferenciával egybekötve)

 H2020 operatív munkacsoport ülése: havonta
 2015.09.24. 14:00
 2015.10.22. 14:00
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Kapcsolattartás
Projektmenedzsment iroda:
E/7 irodaház és MAK Dékáni Hivatal
Honlap: www.inter-team.uni-miskolc.hu

E-mail: inter-team@uni-miskolc.hu
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Köszönjük a figyelmet!

