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Mintacím szerkesztéseEurópai Innovációs Tanács  (EIC)

Az EIC célja az áttörést jelentő, bármelyik tudomány és tématerületen,
több ipari szektort, technológiát, tématerületet, az értéklánc több szintjét
átfogó együttműködés révén megvalósuló, nagy kockázatú kutatás és
innováció támogatása, mely lehetővé teszi, illetve meggyorsítja a cégek
növekedését, nemzetközi terjeszkedését, új piacok és munkahelyek
létrehozását.

• Pathfinder: korai fázisú (TRL 1-4), interdiszciplináris, radikálisan új
tudományos és technológiai kutatást végző konzorciumok támogatása

• Transition: Pathfinder vagy ERC projektek továbbfejlesztése,
technológiai validációja (TRL 4-6)

• Accelerator: piacközeli, kockázatos, gyors növekedési potenciállal
rendelkező innovatív projektek támogatása önállóan pályázó KKV-k
részére új termék, technológia, szolgáltatás, üzleti modell
kifejlesztésére (TRL 6-9)



Mintacím szerkesztéseAccelerator - Tervezett változások 2021-től:

Kétlépcsős pályázat

1. lépcső: előpályázat - 5 oldalas bemutatkozás, 10 diás prezentáció,
3 perces videó pitch (GO / NO GO)

2. lépcső: főpályázat (elkészítéséhez 3 napos coaching)

3. lépcső: interjú

Újra beadhatóság korlátozása

Hozzájárulás az űrlapon, hogy Seal of Excellence esetén átadják a
KKV elérhetőségeit a tagországnak az esetleges finanszírozás
érdekében

Csak támogatást kérő projekt csak nagyon indokolt esetben



Mintacím szerkesztéseAccelerator (KKV eszköz) rásegítő pályázat

• Támogatás célja: üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése angol nyelven

• Pályázók: prototípus szintű, nemzetközi szinten innovatív fejlesztéssel rendelkező KKV-k (kizáró ok, ha már 
KKV eszköz 1. fázist nyert, 2. fázist vagy Acceleratort beadott, mert akkor már készen van az üzleti terve)

• Forrás: NKFI Alap 

• Támogatás: 4 millió Ft/projekt (előleg 75%)

• Támogatási keret: 100 millió Ft

• Támogatási intenzitás: 100% (de minimis)

• Futamidő: max. 12 hónap

• Beadás: 2020. október 15. 

• Pályázat:

1. Elektronikus űrlap: megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének bemutatása magyarul (10 pont), 

2. Csatoltandó mellékletben (az értékelési szempontok alapján) a fejlesztés bemutatása max. 10 oldalban 
angolul (90 pont)

• Értékelés: NKFI Hivatal által

• Kötelező vállalás: Accelerator pályázat benyújtása 2021-ben



Mintacím szerkesztéseGYORSÍTÓSÁV

• Támogatás célja: új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése (alkalmazott kutatás, kísérleti 
fejlesztés) 

• Tématerület: elsősorban a biotechnológia, orvosi technológia, IT 

• Pályázók: 1 lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások önállóan, legalább 25%-ban olyan kutató(k) és/vagy 
PhD fokozattal bíró(k) a tulajdonosuk, aki(k) egyetem(ek) vagy Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közalkalmazottja vagy 
az elmúlt támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évben legalább 1 évig közalkalmazottja volt 

• Forrás: NKFI Alap 

• Támogatás: 50 -200 millió Ft/projekt 

• Támogatási keret: 2 milliárd Ft

• Támogatási intenzitás: 100% (de minimis)

• Futamidő: 12-36 hónap + 3 év fenntartási kötelezettség (infrastruktúrára)

• Beadás: folyamatosan  

1. lépcső: szakmai támogató vélemény (2-5 oldalas üzleti terv alapján)

2. lépcső: pályázat

• Értékelés: NKFI Hivatal által

• Kötelező vállalás: új termék, technológia vagy szolgáltatás 



Mintacím szerkesztéseGYORSÍTÓSÁV Értékelési szempont

Korábbi részvétel a Horizon 2020 programban 10 pont a 100 pontból
• A pályázó rendelkezik korábban benyújtott legalább 1 támogatott (MAINLIST) 

Horizon 2020 pályázattal. (A kétlépcsős pályázatok első lépcsője ebbe a 
kategóriába nem tartozik bele.) 10 pont

• A pályázó rendelkezik korábban benyújtott legalább 1 tartaléklistás 
(RESERVE_LIST), vagy forráshiány (NO_MONEY) miatt elutasított 
pályázattal. 8 pont

• A pályázó rendelkezik korábban benyújtott legalább 1 formai követelményeknek 
megfelelő (ELIGIBLE), ugyanakkor elutasított (REJECTED) pályázattal, amely 
a megszerezhető pontszám legalább 60%-át elnyerte. 6 pont

• A pályázó rendelkezik korábban benyújtott legalább 1 formai követelményeknek 
megfelelő (ELIGIBLE), ugyanakkor elutasított (REJECTED) pályázattal, amely 
a megszerezhető pontszám legalább 30%-át elnyerte. 4 pont

• A pályázó nem rendelkezik a fenti követelmények legalább egyikét teljesítő 
pályázattal. 0 pont



Mintacím szerkesztéseMentorprogram

NKFI Hivatal finanszírozásával 2020. október 7-ig (jelentkezési határidő:
szeptember 23.)

A mentorálást az EU-s pályázatok, az innovációmenedzsment és az
üzletfejlesztés terén tapasztalt külső szakértők végzik.

• Tanácsadás a konkrét projekttel kapcsolatban (a fejlesztés
újdonságtartalmának, valós piaci lehetőségeinek, a piacra jutás módjának
vizsgálata; szellemitulajdon és annak védelme; a kkv által biztosítandó csapat
alkalmasságának felmérése és a hiányzó kompetenciák beazonosítása; a
projekt végrehajtásának megtervezése; üzleti számításokkal kapcsolatos
tanácsadás, bemutatkozó előadás elkészítése).

• A pályázat tervezetének átnézése: a formai és tartalmi elemek véleményezése;
javaslatok megfogalmazása.

• Felkészítés az interjúra: a bemutatkozó előadás prezentációja; a lehetséges
interjúkérdések megbeszélése.

A programra való regisztráció során megadott bemutatkozás alapján kerülnek
kiválasztásra a mentorálandó vállalkozások. Regisztráció a Hivatal honlapján.



Mintacím szerkesztéseNCP hálózat

• Nemzeti kapcsolattartók (NCP) feladata:

• Ingyenes tájékoztatás a Horizont 2020 programról – tematikus 
területenként

• Információs napok szervezése

• E-mailes tájékoztatás a pályázati lehetőségekről, pályázói 
kérdések megválaszolása, 

• Személyes konzultáció a potenciális pályázókkal

• H2020-hoz kapcsolódó hírek, statisztikák

• Magyar nyelvű H2020 oldal naprakész működtetése 
http://www.h2020.gov.hu/

• Magyarország képviselete

http://www.h2020.gov.hu/


Mintacím szerkesztése

Köszönöm a figyelmet!

Divinyi Ágnes 

agnes.divinyi@nkfih.gov.hu

www.nkfih.gov.hu
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