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                   Kedves Munkatársaink! 
 

A legújabb lehetőségeket gyűjtöttük össze Önnek kutatásai fejlesztése, támogatása 
érdekében. 

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 
COST open call 
 
COST (European Cooperation in Science and Technology) is a funding organisation for research 
and innovation networks.  
Our Actions help connect research initiatives across Europe and beyond and enable researchers 
and innovators to grow their ideas in any science and technology field by sharing them with 
their peers. 
COST Actions are bottom-up networks with a duration of four years that boost research, 
innovation and careers. The funding a COST Action receives covers the expenses of networking 
activities. 
Who can participate: COST Actions attract researchers and innovators from universities, as well 
as from public and private institutions, NGOs, industry and SMEs. Open to all science and 
technology fields, including new and emerging fields; COST Actions offer an inclusive, pan-
European environment for individuals of all levels of seniority to grow their professional research 
networks and boost their careers. 
Proposals for COST Actions are collected through the submission, evaluation, selection and 
approval (SESA) procedure. 
Deadline date: 20 October 2022 at 12:00 noon (CET)  
Other informations: https://www.cost.eu/ 

 
ERC Starting Grant ERC-2023-STG 
 
The ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career 
stage at which they are starting their own independent research team or programme. Principal 
Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their 
scientific proposal. 
Eligible Principal Investigators: The ERC actions are open to researchers of any nationality who 
intend to conduct their research activity in any EU Member State or Associated Country. 
Eligible Host Institution: The Host Institution (Applicant Legal Entity) must engage and host the 
Principal Investigator for at least the duration of the project, as defined in the grant agreement. 
It must either be established in an EU Member State or Associated Country. 
Size of ERC Starting Grants: 

https://www.cost.eu/
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Starting Grants may be awarded up to a maximum of EUR 1 500 000 for a period of 5 years.  
Deadline date: 25 October 2022 17:00:00 Brussels time. 
Other informations: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erc-2023-
stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCod
es=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDi
visionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographica
lZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCu
ttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderB
y=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

 
Felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz 
nyújtott 2022. évi mobilitási igénybejelentésekhez 
 
A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos 
kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai 
keretében, mint küldő fél mobilitási pénzügyi támogatást nyújt a köztestületi tagok egyedi, a 
tudományos együttműködést elősegítő utazásaihoz. 
A jelentkezőnek már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló 
meghívólevéllel kell rendelkeznie. 
A mobilitási igényeket jelen felhívás közzétételétől kezdődően lehet benyújtani elektronikus 
igénybejelentési rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2022/ 
oldalon érhető el. 
Jelentkezési határidő: 2022. október 28. 
Bővebb információk: https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-
akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-
igenybejelentesekhez-112013 
 

Általános oktatásfejlesztési pályázat 
 
A pályázat célja: 
Olyan oktatásfejlesztési koncepciók megvalósulásának elősegítése, melyek az Egyetem által 
kitűzött oktatásfejlesztési célok közé tartoznak (pl. gyakorlati készségek 
fejlesztése,  hallgatóközpontú oktatás, döntéshozatali képességek, kritikus gondolkodás 
elősegítése, lemorzsolódás csökkentése stb.). A célokról további részleteket a rektori és 
dékáni programok, valamint az egyetemi minőségcélok tartalmaznak. 
Értékelhető például: 

1. A tárgy MOODLE felületének fejlesztése 
2. Jegyzetkészítés 
3. Egy előadás-sorozat újragondolása, differenciálása szakonként (helye a tematikában, 

megvalósítás módja, tartalmi és formai innováció, részletes óratervvel) 
4. Komplex koncepció a gyakorlatvezetés játékosítási elemekkel történő felfrissítéséről 

(részletes óratervvel) 
5. Adminisztrációs fejlesztés (a pozitív tanítási-tanulási környezetet támogató 

oktatásszervezési innováció, hallgatóközpontú elemek bevezetése, oktatói 
adminisztratív terhelést csökkentő megoldások) 

6.  „Study guide”-ok készítése 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2022/
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
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7. Innovatív oktatási megoldások bevezetése (pl. podcastok a hallgatók számára) 
8. Komplex kurzusfejlesztés a kompetencia alapú oktatás jegyében, a konstruktív 

összehangolás modelljének alkalmazásával (a tantárgyi leírás átdolgozása, 
összehangolás a képzési kimeneti követelménnyel) 

Pályázhatnak: 
A Semmelweis Egyetem bármely Karán oktatási tevékenységben részt vállaló bármely 
munkatárs vagy munkacsoport. 
A pályázat keretösszege: 3.000.000 Ft 
Elszámolható költségek: Eszközbeszerzés és illetménykiegészítés 
A pályázatot a Semmelweis Egyetem Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ 
számára az oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre kérik beküldeni. A 
pályázati adatlapot mellékelten küldjük. 
Beadási határidő:  2022. november 2. 16:00 
Bővebb információk: https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2022/10/06/altalanos-
oktatasfejlesztesi-palyazat-2022/ 
  

MTA Vendégkutatói Program 
 
A Magyar Tudományos Akadémia a magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességének 
erősítése érdekében pályázati felhívást tesz közzé világviszonylatban kiemelkedő teljesítményű 
külföldi kutatók meghívása céljából az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága irányítása alá 
tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint kutatási tevékenységet 
végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben működő kutatócsoportokkal 
végzendő közös kutatási munkára, bármely tudományterületen, 3-tól 6 hónapig terjedő 
időtartamra.  A meghívó vezető kutatók a meghívandó vendégkutatókkal együttműködésben 
elkészített, a befogadó kutatóhely vezetője által jóváhagyott pályázatokat nyújthatnak be. 
Vendégkutatói pályázatok támogatására 100 M Ft fordítható. A pályázat keretében havonta 
legfeljebb 2,5 millió Ft összegű támogatás nyerhető el.  
A támogatási intenzitás 100%. 
A pályázatokat legkésőbb 2022. november 3-án 16:00 óráig kell benyújtani a Vendégkutatói 
pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/vendegkutato_2023). 
Bővebb információk: https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-
palyazati-felhivas-112411 
 

ERC Consolidator Grants 
 
The ERC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the 
career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or 
programme. Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and 
feasibility of their scientific proposal. 
Consolidator Grants may be awarded up to a maximum of EUR 2 000 000 for a period of 5 
years. The maximum size of the grants is reduced pro rata temporis for projects of a shorter 
duration. The Principal Investigators shall have been awarded their first PhD at least 7 and up 
to 12 years prior to 1 January 2023. 
A competitive Consolidator Grant Principal Investigator must have already shown research 
independence and evidence of maturity, for example by having produced several important 
publications as main author or without the participation of their PhD supervisor. 

mailto:oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2022/10/06/altalanos-oktatasfejlesztesi-palyazat-2022/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2022/10/06/altalanos-oktatasfejlesztesi-palyazat-2022/
https://palyazat.mta.hu/vendegkutato_2023
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-palyazati-felhivas-112411
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-palyazati-felhivas-112411
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Eligible Principal Investigators: The ERC actions are open to researchers of any nationality who 
intend to conduct their research activity in any EU Member State or Associated Country 
Eligible Host Institution: The Host Institution (Applicant Legal Entity) must engage and host the 
Principal Investigator for at least the duration of the project, as defined in the grant agreement. 
It must either be established in an EU Member State or Associated Country. 
Deadline date: 02 February 2023 17:00:00 Brussels time 
Other informations: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-
cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCod
es=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDi
visionCode=43108394,43108406,43108473,43108514;focusAreaCode=null;destination=null;missi
on=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startD
ateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuer
y=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 
 
 

HORIZONT EURÓPA HÍREK 
 

Partner search_Safarik University Kosice (SK)_Cluster 3 topics 
 
Faculty of Law of the Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Slovakia, wishes to join 
consortia preparing proposals towards the following topics under Cluster 3 Horizon Europe: 
 • HORIZON-CL3-2022-FCT-01-02: Better understanding the influence of organisational cultures 
and human 
interactions in the forensic context as well as a common lexicon 
• HORIZON-CL3-2022-FCT-01-03:  Enhanced fight against the abuse of online gaming culture by 
extremists 
• HORIZON-CL3-2022-FCT-01-05: Effective fight against corruption 
• HORIZON-CL3-2022-FCT-01-06: Effective fight against illicit drugs production and trafficking 
• HORIZON-CL3-2022-FCT-01-07: Effective fight against trafficking in human beings  
If you would to learn more about their expertise and establish contacts, please contact:  

• Ivan Pezlar, coordinator of project support office horizon-office@upjs.sk  

• Radomír Jakab, Vice-dean for scientific activities PhD study and further education 
radomir.jakab@upjs.sk  More information can be found in the attachment. 

 

IHI partnerség következő felhívásainak tématervezetei 
 
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy megjelentek a Horizon Europe egészségügyi klaszter 
Innovative Health Initiative (IHI) partnerség újabb felhívásainak tématervezetei.  
Az Innovatív Egészségügyi Kezdeményezés (Innovative Health Initiative - IHI) a korábbi 
Innovative Medicines Initiative (IMI) tapasztalataira épülő PPP (Public Private Partnership) 
kezdeményezés, amelyhez olyan ipari szereplők járulnak hozzá, mint a COCIR, EFPIA, 
EuropaBio, MedTech Europe, Vaccines Europe.  
A tervezetekre épülő újabb felhívások várhatóan 2022 végén, 2023 elején jelennek meg, de 
a tervezetek alapján a témákban érintettek megkezdhetik az előkészületeket, de a felhívások 
közzétételekor szükség lesz a végleges szövegek alapján a pályázati elképzeléseik 
átvizsgálására.  A végleges szövegek megjelenésekor az IHI program irodája webináriumokat és 
partnerkereső eseményt is rendez majd. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108394,43108406,43108473,43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108394,43108406,43108473,43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108394,43108406,43108473,43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108394,43108406,43108473,43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108394,43108406,43108473,43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108394,43108406,43108473,43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108394,43108406,43108473,43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108394,43108406,43108473,43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:horizon-office@upjs.sk
mailto:radomir.jakab@upjs.sk
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Az újabb körben, a kialakított gyakorlat szerint ismét egylépcsős és kétlépcsős felhívások 
szerepelnek. Az egylépcsős pályázatoknál a pályázó konzorciumoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a projekt teljes költségvetésében legalább 45% in-kind költséget a projektben és egyben az IHI-
ben résztvevő vagy azt támogató ipari szereplők hozzájárulásai adják. 
A kétlépcsős pályázatoknál az első pályázati körben benyújtott rövid pályázataik alapján 
sikeresen szereplő jelölt konzorciumokhoz a 2. határidőre benyújtandó teljes pályázathoz a 
témát javasló IHI ipari szereplőkből álló ipari konzorciumot rendelnek. A teljes pályázatot velük 
együtt kell benyújtani.  
IHI felhívás 3 (egylépcsős felhívások) 

• Topic 1: Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of 
unmet public health need 

• Topic 2: Patient generated evidence to improve outcomes, support decision making, and 
accelerate innovation 

• Topic 3: Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and 
increase hospital efficiencies 

• Topic 4: Strengthening the European ecosystem for Advanced Therapy Medicinal Products 
(ATMPs) and other innovative therapeutic modalities for rare diseases 

• Topic 5: Digital health technologies for the prevention and personalised management of 
mental disorders and their long-term health consequences 

IHI felhívás 4 (kétlépcsős felhívások) 
• Topic 1: Expanding translational knowledge in minipigs: a path to reduce and replace 

non-human primates in non-clinical drug safety assessment 
• Topic 2: Patient-centric blood sample collection to enable decentralised clinical trials 

and improve access to healthcare 
További információkat az IHI honlapján találhatnak a tématervezetek részletes kifejtésével: 
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities  
  

CRANE projekt kereskedelmi hasznosítást megelőző közös közbeszerzési 
tender felhívása egészségügyi adatok kezelésére alkalmas új technológiai 
megoldásokra 
 
A CRANE projekt 2022. szeptember 5-én kereskedelmi hasznosítást megelőző közös 
közbeszerzési pályázatot indított el 4 650 000 EUR összegben, három fázisban, november 
6-ai lezárással. A pályázatban Västerbotten régió (Svédország), Agder régió (Norvégia) és 
Extremadura régió (Spanyolország) közös tender felhívása szerepel, amelyben olyan új 
technológiai megoldást keresnek, ami a krónikus betegségben szenvedők jólétének javítását 
célzó hatékony, eredményes és felhasználóbarát, egészségügyi adatokra épülő szolgáltatásokat 
tesz lehetővé.  
A CRANE (Krónikus betegek átfogó kezelése vidéki területeken – GA 965277) egy H2020-as 
projekt, ami a fent megnevezett három régió népegészségügyi szolgálatai közötti 
együttműködés, és célja, hogy a polgárok számára lehetővé tegye a magán- és az állami 
forrásokból származó egészségügyi adataikhoz való hozzáférést és azok kezelését is.  
Ajánlattevőktől a következő szolgáltatások fejlesztését és/vagy integrálását vásárolnák meg:  
1) egy nyílt és interoperábilis platform, amely a CRANE alapszolgáltatásainak helyet ad; 
2) biztonságos egészségügyi adatkezelés egy virtuális adathalmazon keresztül;  
3) tájékozott beleegyezés kezelését és a bizalomépítést szolgáló megoldás; 
4) szolgáltatások három kiválasztott krónikus betegség ön-menedzsmentjére; 

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ScreeningPlatformBiomarkers.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ScreeningPlatformBiomarkers.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientGeneratedEvidence.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientGeneratedEvidence.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_HospitalInterventionsOutcomes.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_HospitalInterventionsOutcomes.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ATMPs_RareDiseases.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ATMPs_RareDiseases.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_DigitalTechMentalHealth.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_DigitalTechMentalHealth.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_TranslationalKnowledgeMinipigs.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_TranslationalKnowledgeMinipigs.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientcentricBloodCollection.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientcentricBloodCollection.pdf
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
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5) bizonyítékokkal támogatott szolgáltatások a beteg-együttműködés, elkötelezettség és 
motiváció érdekében. 
Határidő: 2022. november 6. 
A pályázati dokumentáció elérhető a benyújtási platformon: 
https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=54539  
További információk: https://crane-pcp.eu; https://twitter.com/crane_pcp;  
https://www.linkedin.com/company/crane-pcp  
 

HosmartAI projekt második nyílt felhívása AI és robotika területen 2-3 
partnerből álló konzorciumok számára 
 
Az EU H2020 programja keretében finanszírozott HosmartAI projekt (“Hospital Smart 
development based on AI”, GA 101016834), második nyílt felhívását tette közzé, amely 580 000 
EUR-t biztosít négy, 2-3 partnerből álló kis konzorcium számára (KKV/start-up és egészségügyi 
intézmény), AI- és robotika fejlesztésre az intelligens egészségügy számára.  
A HosmartAI célja az erős, hatékony, fenntartható és rugalmas európai egészségügyi rendszer 
fellendítésére egy közös nyílt integrációs platform (https://www.hosmartai.eu/platform/) 
létrehozása a digitális technológiák (robotika és mesterséges intelligencia) egészségügyi 
rendszerbe történő integrációjának megkönnyítésére és ezek előnyeinek mérésére.  
Kiírás jellemzői: 

• Jelentkezési határidő: az F6S oldalon november 15-ig, 17:00 óráig 
https://www.f6s.com/hosmartai-open-call-2-for-pilots/apply   

• A HosmartAI minden egyes konzorciumnak 145 000 EUR-ig terjedő támogatást kínál (saját 
tőke nélkül).  

• Támogatási szolgáltatások a kísérleti pilot fejlesztésében.  

• Hozzáférés a HosmartAI ökoszisztémához  

• Láthatóság és promóció  

• 12 hónapos mentorprogram  

 
Visszanézhetők a 2022. szeptember 28-29-én lezajlott European Research and 
Innovation Day eseményei  
 
Visszanézhetők a 2022. szeptember 28-29-én lezajlott European Research and Innovation Day 
eseményei az alábbi linken megtalálható programba beágyazott elérhetőségeken keresztül:   
https://research-innovation-
community.ec.europa.eu/events/5rBGp9lUhJt2lmxYEk45Qf/programme  
 

RENDEZVÉNYEK 
 
Water4All partnerség nyitó rendezvénye  
 
A Partnerség fő célja, hogy rendszerszintű átalakulásokat és változásokat ösztönözzön a teljes 
vízügyi kutatási és innovációs értéklánc mentén, elősegítve, hogy a kihívások gazdái és a 
megoldások szolgáltatói között együttműködés alakuljon ki, így hosszú távon mindenki számára 
biztosítható legyen a vízellátás biztonsága. A partnerség szeptemberben jelentette meg első 
pályázati felhívását. 

https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=54539
https://crane-pcp.eu/
https://twitter.com/crane_pcp
https://www.linkedin.com/company/crane-pcp
https://www.hosmartai.eu/
https://www.hosmartai.eu/
https://www.hosmartai.eu/platform/
https://www.f6s.com/hosmartai-open-call-2-for-pilots/apply
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/5rBGp9lUhJt2lmxYEk45Qf/programme
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/5rBGp9lUhJt2lmxYEk45Qf/programme
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/partnersegi-konstrukciok/megjelent-water4all
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/partnersegi-konstrukciok/megjelent-water4all
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Időpont: 2022. október 13. 
Hibrid rendezvény (Brüsszel + online) 
Szervező: Water4All partnerség 
Regisztráció: 
https://anr.webex.com/webappng/sites/anr/meeting/register/29647b358eda43acbe3d4ec841
70cfbb?ticket=4832534b0000000572c6a2b0d7856646532cfccaec93740cd5c10ea9056c935390088
43e44832628&timestamp=1664999133803&RGID=r77f1ede48b7967c490ca7cb54f032678&siteurl
=anr 
További információk a partnerségről: 
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/partnersegek/klaszter-6-elelmiszer és 
http://water4all-partnership.eu/ 
  

Francia-Magyar Tudományos Kutatói Fórum 
 
A Magyarországi Francia Nagykövetség, a budapesti Francia Intézet, a Nemzeti Kutatási és 
Innovációs Hivatal, a Servier Csoport, a Dassault Systèmes és a Tempus Közalapítvány 
tisztelettel meghívja Önt a negyedik Francia-Magyar Tudományos Kutatói Fórumra. 
A rendezvényre 2022. október 13-án és 14-én kerül sor a budapesti Francia Intézetben, ahol 
külön kiadást szentelnek az onkológiai innováció kihívásainak, valamint a Hubert Curien - 
Balaton program által támogatott kutatási projekteknek.  
Ragadja meg ezt a lehetőséget, hogy egy szakértői csoporttal értekezhet, és minél többet 
megtudhat a Franciaországban és Magyarországon végzett rákellenes munkáról! Jöjjön el, és 
találkozzon a PHC-Balaton díjazottjaival, ismerje meg projektjeik eredményeit, amelyek a 
francia-magyar tudományos együttműködés fő mozgatórugói! 
A rendezvény francia, magyar és angol nyelven kerül megrendezésre. A francia és magyar nyelvű 
előadásokhoz szinkrontolmácsolást biztosítunk.  
A rendezvény programja itt érhető el.  
A regisztráció ezen a linken keresztül kötelező: https://forms.gle/6k9StRM58CNcvwvAA 
További információk a Francia Intézet honlapján. 
 

Semmelweis Szimpózium 2022 
 
Idén is megrendezésre kerül a Semmelweis Egyetem egyik legnagyobb szabású rendezvénye a 
Semmelweis Szimpózium 2022. november 7-9. között.  
Az idei Szimpózium a nemzetközi orvosképzés 40 éves jubileuma köré épül, ennek alkalmából a 
világ minden tájáról, Amerikától Ázsiáig érkeznek kiemelkedő tudományos teljesítménnyel 
rendelkező orvosok, kutatók, akik a legújabb trendeknek megfelelő előadásokkal gazdagítják az 
esemény programját.  
A tudományos rendezvényen való részvétel a Semmelweis Egyetem által teljes mértékben 
támogatott, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. 
A szakmai rendezvény 46 kreditpont értékben akkreditált (OFTEX, GYOFTEX). 
A PhD hallgatóknak a Semmelweis Szimpóziumon való részvételért 1 kreditpont jár, míg a 
poszterszekcióban indulók 2, a legjobb posztereket bemutatók 3 kreditpontban részesülhetnek. 
Az esemény helyszíne: Elméleti Orvostudományi Központ (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47) 
Az esemény időpontja: 2022. november 7-9. 
A Semmelweis Szimpózium honlapja: https://semmelweis.hu/symposium2022/ 
Regisztrációs link: https://if.convention.hu/Event/Registration/SEMMW22 

 

https://anr.webex.com/webappng/sites/anr/meeting/register/29647b358eda43acbe3d4ec84170cfbb?ticket=4832534b0000000572c6a2b0d7856646532cfccaec93740cd5c10ea9056c93539008843e44832628&timestamp=1664999133803&RGID=r77f1ede48b7967c490ca7cb54f032678&siteurl=anr
https://anr.webex.com/webappng/sites/anr/meeting/register/29647b358eda43acbe3d4ec84170cfbb?ticket=4832534b0000000572c6a2b0d7856646532cfccaec93740cd5c10ea9056c93539008843e44832628&timestamp=1664999133803&RGID=r77f1ede48b7967c490ca7cb54f032678&siteurl=anr
https://anr.webex.com/webappng/sites/anr/meeting/register/29647b358eda43acbe3d4ec84170cfbb?ticket=4832534b0000000572c6a2b0d7856646532cfccaec93740cd5c10ea9056c93539008843e44832628&timestamp=1664999133803&RGID=r77f1ede48b7967c490ca7cb54f032678&siteurl=anr
https://anr.webex.com/webappng/sites/anr/meeting/register/29647b358eda43acbe3d4ec84170cfbb?ticket=4832534b0000000572c6a2b0d7856646532cfccaec93740cd5c10ea9056c93539008843e44832628&timestamp=1664999133803&RGID=r77f1ede48b7967c490ca7cb54f032678&siteurl=anr
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/partnersegek/klaszter-6-elelmiszer
http://water4all-partnership.eu/
https://www.franciaintezet.hu/binaries/content/assets/articles/universitaire/4-forum-scientifique--2022_hu.pdf
https://forms.gle/6k9StRM58CNcvwvAA
https://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/egyetem-es-kutatas/programok/4.-francia-magyar-tzudomanyos-kutatoi-forum.html
https://semmelweis.hu/symposium2022/
https://if.convention.hu/Event/Registration/SEMMW22
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Poszter benyújtási felhívás a Semmelweis Szimpóziumra 
 
A 2022. november 7-9. között megrendezésre kerülő Semmelweis Szimpózium poszterfeltöltési 
lehetősége megnyílt!  
A PhD hallgatóknak a Semmelweis Szimpóziumon való részvételért 1 kreditpont jár, míg a 
poszterszekcióban indulók 2, a legjobb posztereket bemutatók 3 kreditpontban részesülhetnek. 
Az esemény helyszíne: Elméleti Orvostudományi Központ (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47) 
Regisztráljon az eseményre és töltse fel poszterét az alábbi linken keresztül: 
https://semmelweis.hu/symposium2022/ 

 
EGYÉB HÍREK 
 

Felmérés a kutatási adatok kezeléséről a magyar kutatók körében 
 
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának (EKK) HUNgarian Open Repositories (HUNOR) 
munkacsoportja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) 
megbízásából 2020-ban felmérte a magyar kutatói társadalom open science és kutatási 
adatkezelési ismereteit és gyakorlatát. Az elmúlt időszak változásainak hatása a felmérés 
megismétlésével monitorozásra kerül. Az eredmények alapján aktualizálásra kerül a helyzetkép és 
azonosításra kerülnek a szükséges beavatkozási pontok. 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segítheti a munkát: 
https://openscience.hu/felmeres-a-kutatasi-adatok-kezeleserol-a-magyar-kutatok-koreben/ 
A kérdőív anonim, kitöltése körülbelül 15 percet vesz igénybe. 
A kitöltéseket 2022. október 15-ig várják. 

 
A brit kormány immár második alkalommal hosszabbítja meg a szigetország 
sikeres Horizont Európa pályázói számára nyújtott pénzügyi garanciát 
 
A szeptember 1-én bejelentett hosszabbítás eredményeként a garancia immár kiterjed minden 
olyan Horizont Európa felhívásra, amelynek benyújtási határideje 2022. december 31. vagy azt 
megelőző időpont (a nyertes pályázatok esetében a támogatási szerződések többségét aláírása 
2023 augusztusát megelőzően várható). 
További információk: https://www.gov.uk/government/news/government-extends-horizon-
europe-financial-safety-net 
 

A közelmúltban SJR D1 folyóiratban megjelent Semmelweis Egyetemi 
közlemények  
 
Az alábbi linken tekinthetőek meg a Scimago Journal Rank szerinti top 10-be tartozó (D1-es) 
folyóiratokban megjelent, az utóbbi 2 hétben a Web of Science adatbázisba bekerült, 
Semmelweis Egyetemi meghatározó szerzős közlemények: 
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs 

 
HAMAROSAN ZÁRÓDÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: 
 

https://semmelweis.hu/symposium2022/
https://openscience.hu/felmeres-a-kutatasi-adatok-kezeleserol-a-magyar-kutatok-koreben/
https://www.gov.uk/government/news/government-extends-horizon-europe-financial-safety-net
https://www.gov.uk/government/news/government-extends-horizon-europe-financial-safety-net
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs
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2022. október 20. - COST open call 
 

2022. október 25. ERC-2023-STG Call for Proposals for ERC Starting Grant  
 

 

Elérhetőségeink: 
 

Innovációs Központ és Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda 
 
Semmelweis Egyetem 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Tel.: + 36 20 663 2439 
E-mail: project@semmelweis-univ.hu 
Web: http://semmelweis.hu/innovacio  

mailto:project@semmelweis-univ.hu
http://semmelweis.hu/innovacio

