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EURÉKA
Projekt célja
Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének erősítése valamint
piac-orientált K+F tevékenység támogatása nemzetközi együttműködési projektek
formájában.
Az EUREKA- projektek célja új termékek, technológiák, eljárások kifejlesztése nemzetközi
együttműködés keretében. Bottom-up megközelítés – a projektek témája a résztvevő
vállalatok által szabadon választott, minimum 2 EUREKA tagállam intézményei közti
együttműködés, hozzáférés a nemzeti állami és magán forrásokhoz.
Résztvevők




vállalatok (KKV-k, nagyvállalatok)
kutatóintézetek
egyetemek

EUROSTARS-2
EUROSTARS-2 program 2014-2020 közti időszakra szóló többéves közös program.
Az EUREKA tagállamok hozzájárulása a program költségvetéséhez várhatóan 861 millió
euró, Európai Bizottság hozzájárulása várhatóan 287 millió euró, teljes közfinanszírozás
közel 1.15 milliárd euró.
A 2. pályázati fordulóban közfinanszírozással 33 tagállam vesz részt:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Dél-Afrika, Dél-Korea,
Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Izrael, Kanada,
Lettország, Litvánia, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Nagy Britannia,
Németország, Olaszország, Norvégia, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szlovákia, Szlovénia, Törökország
Nem vesz részt:
Észtország, Görögország, Portugália
Kiknek szól?
Projektvezető: kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozás.
 K+F KKV (EU meghatározása alapján)= EU KKV-definíció
A) 100 főt vagy kevesebbet foglalkoztató KKV-k esetén  Legalább 5 teljes állású
alkalmazott (FTE) kutató-fejlesztő tevékenységet folytat, vagy teljes állású alkalmazottaik

10%-a K+F tevékenységet folytat  vagy éves forgalmuk legalább 10%-t kutatás-fejlesztésre
fordítják.
B) 100 főnél többet foglalkoztató KKV-k esetén  Legalább 10 teljes állású alkalmazott
(FTE) kutató-fejlesztő tevékenységet folytat, vagy teljes állású alkalmazottaik 10%-a K+F
tevékenységet folytat  vagy éves forgalmuk legalább 10%-t kutatás-fejlesztésre fordítják.
Minden technológiai terület felé nyitott a program (bottom-up)



Projektek futamideje: max 3. év
A projekt innovatív termék, eljárás, szolgáltatás létrehozását célozza, amelynek piaci
hasznosítása a projekt zárását követő két éven belül megkezdődik
 Kiegyensúlyozott partnerség a konzorciumon belül: egy partner v. ország sem viseli a
projekt költségvetésének több mint 75%-át
Pályázatok beadása folyamatos, évente kétszer értékelés
 Piacszemléletű projektek (bottom-up)
 Egyszerű adminisztráció, könnyen kitölthető pályázati űrlap
 Harmonizált pályázati kiírások a résztvevő országokban
 A projektek finanszírozását a résztvevő országok pénzügyi kötelezettségvállalása
biztosítja
 Gyors támogatási döntés, a projektek beadási határidejét követő 14 héten belül
 Az Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulása a projektekhez
A pályázás menete Pályázati dokumentáció letöltése a EUROSTARS weboldalról:
http://www.eurostars-eureka.eu



Guidelines for completing an application – a pályázati űrlap kitöltésének útmutatója
Eurostars Eligibility Guidelines – formai kritériumok

Pályázati űrlapok letöltése előzetes regisztráció után teendők nemzeti szinten:
kapcsolatfelvétel a EUROSTARS Nemzeti Projekt Koordinátorral – projektek előzetes
vizsgálata, pályázati tanácsadás, tájékoztatás a hazai finanszírozási keretről és feltételekről Csak a nyerteseknek kell benyújtani a hazai pályázati dokumentációt
Határidő (évente 2)



2018 március 1,
2018 szeptember 13

Évente 750.000 EUR áll magyarországi projektek finanszírozására. Nyertes projekt esetén az
NKFIH-hoz is be kell nyújtani társfinanszírozásra.
Kontakt:

NKFIH
Mr.Gergely Mészáros
EUREKA/ Eurostars National Project Coordinator

