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ERA-NET Cofund Quantum Technologies 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, a Horizont 2020 keretprogram ERA-NET rendszere  

 Pályázhatnak: Vállalatok (kkv-k, nagyvállalatok), kutatóintézetek, egyetemek stb. 

  A program célja: Együttműködések, amelyek a fejlett multidiszciplináris tudományt és/vagy a legkorszerűbb mérnöki technikákat kutatják, amelyek képesek 
elindítani/előmozdítani a kvantumtechnológiák új vonalait, és támogatni Európát e technológiai területek élvonalában. 

 Támogatható tevékenységek: A felhívás az alábbi kutatási területek közül egy vagy több együttműködésen alapuló kutatási projektekre szól: Kvantumkommunikáció; 
Kvantum szimuláció; Kvantumszámítás; Kvantuminformációs tudományok; Detektív metrológia és kvantumképalkotás. A projektek legfeljebb 3 éves időtartamra szóló 
támogatást nyerhetnek. 

 Megpályázható összeg: Maximum 250 000 EUR, ha Románia a transznacionális projekt koordinátora; maximum 200 000 EUR, amennyiben Románia partner a 
transznacionális projektben.  

 Az önrész mértéke: Változó. 

 Benyújtási határidő: 2025. február 18. 

 További információk: LINK 

https://uefiscdi.gov.ro/resource-86637?&wtok=49ac00896d57311a8ef5609a63a4b9c9787b90cf&wtkps=XY7RDoIwDEX/pc9mrhtjs/yDMfELoBtmEcUwkAfjv8swxuhTm+ac21uTpUciQzCP5y5BFQnRSXS2SqQJUvSQN0XgMJi6KZmt3oXW6SZ4RsW2YW6NRp05JIh5LnhZwDuC/Sc2A5bA+9v1cNxqK5VTThq3Gov6vWwKqVFKK0uzxprV2v85KAl+weXvHD6FL72fuiD64SSm0MbEPop7DLOohzFy30H1fAE=&wchk=406f6c6538a707e887647afe20f8605aee3a94ff
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Nemzetközi konferenciaszervezés támogatása 
 
 Pályáztató: Magyar Tudományos Akadémia 

 Pályázhatnak: Pályázatot nyújthatnak be az "MTA Kiváló Kutatóhely" minősítéssel rendelkező kutatóhely által szervezett konferenciák esetében az "MTA Kiváló 
Kutatóhely" kutató foglalkoztatottjai, valamint a felhívás 1. számú mellékletében felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos 
szervezetek által szervezett konferenciák esetében a szervezetükhöz tartozó tagok és foglalkoztatottak. 

 A program célja: A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a magyar tudomány nemzetközi elismertsége és kapcsolatainak fejlesztése érdekében 
Magyarországon vagy a határon túli magyar tudományos szervezetek országaiban nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására. 

 Támogatható tevékenységek: Elszámolható költségek: a) meghívott előadók, résztvevők szállás- és útiköltsége, b) vendéglátás (előadók és résztvevők részére), c) 
rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó egyéb költségek (pl.: terembérlet, technikai eszközök biztosítása, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap 
készítés), d) online vagy hibrid formában megszervezett rendezvények esetén weblap, podcast, e-book/online konferenciakiadvány szerkesztése, online konferencia-
platform, konferencia népszerűsítése online folyóiratokban és egyéb, közvetlenül a konferenciaszervezéssel kapcsolatban felmerülő, indokolt költségek. 

 Megpályázható összeg: A rendezvény jellegétől és létszámától függően 500 000 Ft és 2 500 000 Ft között. 

 Az önrész mértéke: A rendezvény teljes költségvetésétől függően 0 – 90%. 

 Benyújtási határidő: 2023. 02. 10. 

 További információk: https://pafi.hu/p/nemzetkozi-konferencziaszervezes-tamogatasa 
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Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram 2022 
 
 Pályáztató: Nemzeti Tehetség Központ (Magyarország) 

 Pályázhatnak: 17. életévét betöltött, de 24. életévét még be nem töltött, kiemelkedően tehetséges fiatalok 

 A program célja: A Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram  célja azon kiemelkedő tehetségek anyagi és szakmai támogatása, akik képességeik és tudásuk alapján 
esélyesek arra, hogy a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén tanuljanak. 

 Támogatható tevékenységek: Az Ösztöndíj "A komponense" lehetővé teszi a legrangosabb külföldi felsőoktatási intézmények felvételi eljárásában való részvételt. A 
pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani a http://ntk.hu/ online pályázatkezelő felületén található elektronikus űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek 
feltöltésével.  

 Megpályázható összeg: A tervezhető napidíjak összege: - Európai Unió tagállamai: 15.000, - Ft / nap. Nem európai uniós európai államok: 20.000, - Ft / nap. Észak-
Amerika: 20.000, - Ft / nap. Ázsia és a csendes-óceáni térség: 25.000, - Ft / nap. 

 Az önrész mértéke:-  

 Benyújtási határidő: A pályázat első körös benyújtásának határideje közép-európai téli időszámítás szerint: 2022. november 14. (hétfő) 23:59 óra. Utána folyamatosan a 
pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. április 17. (hétfő) 23:59 óráig. 

 További információk:  https://ntk.hu/projektjeink/stipendium-peregrinum-
osztondijprogram/?fbclid=IwAR3ohhtvsvr_BQakjA3Yl4I3Z7FWvqQlxAl2abkyOeIW82M_PhFl1nk4Sz0 
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32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia 
 
 Pályáztató: Magyar Innovációs Szövetség 

 Pályázhatnak: A versenybe egyénileg vagy két fős csapatba szerveződve jelentkezhetnek a 2002. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között születtetek, ha még nem 
kezdték meg felsőoktatási tanulmányaikat. 

 A program célja: Felhívás  ifjú feltalálók és tudósjelöltek számára. 

 Támogatható tevékenységek: Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív 
alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével, akár a határon túlról is. A kidolgozandó vagy megoldandó feladat, ötlet max. 2 
oldalas tervét a www.otio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2022. november 28-án, éjfélig. A terv tartalmazza a kiválasztott tudományos kutatási vagy fejlesztési témát, a 
megoldásra irányuló javaslatokat, az elérendő célt és annak a konkrét megvalósítási módját. Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott pályázatok leírását 
2023. április 3-án, éjfélig kell feltölteni a www.otio.hu/beadas oldalra. 

 Megpályázható összeg: Az első 3 helyezett (összesen 10 pályázó) 200 000-500 000 Ft, míg a további 10-15 kiemelt dicséretes pályázó 100 000 Ft jutalomra lesz jogosult. 
Az Olimpián legeredményesebben szereplő 8-10 iskola 800 000-1 millió Ft támogatásban, a legeredményesebb tanárok 600-800 ezer Ft egyszeri elismerésben részesülnek. 
A pályázat kidolgozásának indokolt költségeit, számlák alapján max. bruttó 50 000 Ft értékben utólagosan megtérítik. 

 Az önrész mértéke: -  

 Benyújtási határidő: 2022. november 28. (első forduló), 2023. április 3. (második forduló) 

 További információk: https://tka.hu/hir/16673/32-orszagos-tudomanyos-es-innovacios-olimpia-2022-2023-as-tanev 
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A felsőoktatás innovációs kapacitásának erősítése 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, Európai Innovációs és Technológiai Intézet 

 Pályázhatnak: Felsőoktatási intézmények; Kis-, közepes vagy nagy állami vagy magánvállalkozások; Kutatóintézetek; Helyi, regionális vagy nemzeti szintű állami szervek; 
Felsőoktatási intézményeket képviselő közvetítő szervezetek vagy egyesületek. A pályázati felhívás keretében a projektkonzorciumnak legalább négy szervezetből kell 
állnia. 

 A program célja: A kezdeményezés célja Európa versenyképességének erősítése a felsőoktatási intézmények innovációs és vállalkozói kapacitásának erősítése révén, és 
lehetővé teszi számukra, hogy az innovációs ökoszisztémák kulcsszereplőivé váljanak. 

 Támogatható tevékenységek: Elköteleződés és az intézményi változás elősegítése; Partnerségek erősítése; Hozzájárulás az innovációk és a vállalkozások fejlesztéséhez; A 
vállalkozói oktatás minőségének javítása; Tudásteremtés és tudásterjesztés. 

 Megpályázható összeg: Első szakasz: maximum 350 000 euró projektenként; Második szakasz: projektenként maximum 400 000 euró. 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2023. február 28. 

 További információk: https://eit-hei.eu/ 



    OKTATÁS pályázati figyelő 

8 8 

Az Erasmus+ 2023-as pályázati felhívása 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 

 Pályázhatnak: Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. 

 A program célja: Az Erasmus+ az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén a 2021–2027 közötti időszakra létrehozott uniós program. 

 Pályázati típusok és a kitűzött határidők: 1. fő intézkedés: Egyéni tanulási célú mobilitás: Egyéni mobilitás a felsőoktatás területén 2023. február 23., Egyéni mobilitás a 
szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén 2023. február 23., A személyzet mobilitása a sport terén 2023. február 23., A programhoz nem társult harmadik 
országokat érintő nemzetközi mobilitás 2023. február 23., Erasmus-akkreditációk a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén 2023. október 19., Erasmus-
akkreditáció az ifjúságügy területén 2023. október 19., Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén 2023. február 23., Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén 2023. október 
4., DiscoverEU inklúziós intézkedés 2023. október 4., Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúságügy területén 2023. április 26., 2. fő intézkedés – Szervezetek és 
intézmények közötti együttműködés: Együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által 
benyújtottakat 2023. március 22., Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén 
2023. március 22., Együttműködési partnerségek a sport területén 2023. március 22., Együttműködési partnerségek az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem 
kormányzati szervezetek által benyújtottakat 2023. október 4., Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén 2023. 
március 22., Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén 2023. október 4., Kisléptékű partnerségek a sport 
területén 2023. március 22., Szakképzési kiválósági központok 2023. június 8., Erasmus Mundus intézkedések 2023. február 16., Innovációs szövetségek 2023. május 3., 
Jövőorientált projektek 2023. március 15., Kapacitásépítés a felsőoktatás terén 2023. február 16., Kapacitásépítés a szakképzés terén 2023. február 28., Kapacitásépítés az 
ifjúságügy terén 2023. március 8., Kapacitásépítés a sport terén 2023. március 22., Nonprofit európai sportrendezvények 2023. március 22., 3. fő intézkedés – A 
szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás: Együtt Európa Ifjúsága 2023. március 9., Jean Monnet tevékenységek és hálózatok 2023. február 14. 

 Megpályázható összeg: A 2023-as pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 3 393,17 millió EUR 

 Az önrész mértéke: -  

 További információk: https://erasmusplusz.hu/megerkezett-az-erasmus-2023-as-palyazati-felhivasa 
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A felsőoktatási intézmények adminisztratív kapacitásának erősítése 
 
 Pályáztató: Európai Innovációs és Technológiai Intézet 

 Pályázhatnak: Felsőoktatási intézmények. A partnerek lehetnek: állami vagy magán szervezetek, kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális 
vállalkozásokat is), kutatóintézetek, helyi, regionális vagy országos szintű közintézmények, felsőoktatási intézményeket képviselő közvetítő szervezetek vagy 
egyesületek. A projektkonzorciumoknak legalább négy szervezetből kell állniuk. 

 A program célja: A kezdeményezés segíti a felsőoktatási intézményeket, hogy fejlesszék képességeiket az innováció és a vállalkozói szellem oktatására. 

 Támogatható tevékenységek: Az intézményi elkötelezettség és a változás elősegítése, Partnerségek erősítése (tudásháromszög-integráció), Hozzájárulás az 
innovációk és a vállalkozások fejlesztéséhez, az innováció és a vállalkozói oktatás minőségének javítása, Tudásmegosztás. 

 Megpályázható összeg: 350 000 EUR + 400 000 EUR/projekt 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2023. február 28. 18 óra 

 További információk: https://uncjr.ro/web/finantare-a-institutului-european-pentru-inovare-si-tehnologie-destinata-consolidarii-capacitatii-administrative-
din-institutiile-de-invatamant-superior/ 


