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Az NKFI Alapból meghirdetett Felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar 

gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet 

területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények 

hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek 

fejlesztését. 

A pályázati felhívás célja, hogy az EIT KIC társulásokban való hazai részvételt ösztönözze, 

elősegítve, hogy a hazai partnerek az egyes KIC-ek működési struktúrájában a lehető 

legmagasabb szintű pozíciót érjék el és az EIT KIC minél többféle tevékenységébe minél 

aktívabban és sikeresebben tudjanak bekapcsolódni, minél komplexebb, a tudásháromszög 

minél több elemét lefedő feladatot vállaljanak. További cél a hazai EIT KIC ökoszisztéma 

erősítése, újabb hazai együttműködő partnerek bevonása, valamint az EIT KIC társulások révén 

egyéb nemzetközi hálózatépítési, pályázási lehetőségek kiaknázása. 

A pályázat benyújtása: 

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-

ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell 

elkészíteni.  

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. március 

31-én 16:00-ig lehetséges. 

A pályázók köre: 

A pályázatra az alábbi EIT KIC- tematikus társulások magyar részvevői és együttműködő 

partnerei jogosultak pályázni: 

• EIT Climate-KIC; 

• EIT Digital; 

• EIT Food; 

• EIT Health; 

• EIT InnoEnergy; 

• EIT Manufacturing; 

• EIT Raw Materials; 

• EIT Urban Mobility. 

http://www.palyazat.gov.hu/


A támogatási kérelem önállóan és konzorcium formájában is benyújtható. 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az 

alábbiak szerint: 

• a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek 

rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek és nem 

tartoznak a KATA hatálya alá  

• államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 

651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő 

szervezetnek minősülnek 

• a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, 

amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-

tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 

A támogatható célkitűzések köre 

• Önállóan támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatási, kísérleti 

fejlesztés, EIT KIC társulások vállalkozásfejlesztési tevékenységei: 

• Önállóan nem támogatható: EIT KIC-ek keretében szervezett oktatási tevékenység 

támogatása, eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, 

projektkoordináció, piacra jutás, utazási tevékenység. 

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke: 

- Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 500 millió forint 

- A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás  

- A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 8 db.  

- Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege minimum 20 millió Ft, maximum 130 millió Ft. 

 


