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AZ  EURÓPAI  UNIÓ  KUTATÁSI  PROGRAMJAIBA  
TÖRTÉNŐ  BEKAPCSOLÓDÁS  ÉS  A RÉSZVÉTEL  

LEHETŐSÉGEI 

Rádli Tibor 1 

I. Történeti áttekintés 

Magyarország és az Európai Unió (EU) között a kutatás és techno-
lógia fejlesztés terén kialakult és egyre szélesedő együttműködésben az 
1999. évet tekinthetjük mérföldkőnek. Ekkor kezdődött meg az EU Ku-
tatási Miniszterek Tanácsa által jóváhagyott 5. Kutatási, Technológia-
fejlesztési és Demonstrációs Keretprogram végrehajtása, és Magya-
rország programszinten csatlakozott ehhez, ami azt jelentette, hogy a 
nemzeti jövedelem arányában hozzájárult a program költségvetéséhez 
is. 

A két döntő tényező hatása eredményeként a kutató-fejlesztő és vál-
lalkozói közösség tagjai részére lehetővé vált, hogy a megelőző időszak-
hoz viszonyítva könnyebben, szervezettebben és teljes jogú tagként ve-
gyenek részt a kutatási és technológiafejlesztési területeken kiírt EU 
pályázatokon. Ez a lehetőség megnyitotta az utat a pályázati partnerkere-
séstől kezdve a projektek végrehajtásához, a hatékonyabb információ el-
látáshoz és a szélesebb körű támogatási formákhoz. 

Az európai integrációban érintett országok már korábban felismerték 
azt a tényt, hogy a gazdasági fejlődés üteme és az élet minőségének javí-
tása csak az európai erőforrások koncentrált kiaknázásával valósítható 
meg. Továbbá csak ez az út járható annak érdekében, hogy Európa meg 
tudjon felelni azoknak a kihívásoknak, melyeket a globalizáció támaszt 
feléje és lépést tudjon tartani az USA és Japán által diktált dinamikus fej-
lődéssel.  

Mindezt összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az EU-n belül a kuta-
tási és technológiafejlesztési erőforrások koncentrálását és a felhasználás 
koordinálását az úgynevezett Keretprogramok képezik. 

                                                      
1 Dr. Rádli Tibor ezredes, a ZMNE BJKMK főiskolai tanára. 
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A Keretprogramok különösen alkalmasak arra, hogy: 

• Közösségi szinten összefogják a kutatási és technológiafejlesztési 
munkát; 

• Összeurópai célokat fogalmazzanak meg és tűzzenek ki; 

• Közösségi erőforrásokat mozgósítsanak a célok elérése érdeké-
ben; 

• Biztosítsák a tagállamok eltérő fejlettségi szintjének egymáshoz 
történő közelítését; 

• Növeljék a csatlakozás előtt álló országok fejlettségi szintjét. 

A kutatásokat 1984. óta szervezik keretprogramokba, amelyek négy-
éves költségvetést és munkaprogramot foglalnak magukban. A követke-
zőkben tekintsük át az eddig lefutott és a jelenleg folyamatban lévő ke-
retprogramok költségvetését: 

Az EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjainak 
költségvetési keretei 

Fsz. Keretprogram 
száma 

Érvényességi 
időszaka 

Költségvetése, 
millió Euró 

Megjegyzés 

1. 1. számú 1984-1987 3270 Lezárva 
2. 2. számú 1987-1991 5360 -„- 
3. 3. számú 1990-1994 6600 -„- 
4. 4. számú 1994-1998 13120 -„- 
5. 5. számú 1998-2002 14960 -„- 
6. 6. számú 2002-2006 17500 Jelenleg futó 

II. Az 5. számú Keretprogram jellemzői 

Az előzőleg – 2002 – ben befejezett 5. Keretprogram első fejezete 
négy tematikus programot foglalt magában. Így: 

1. Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival; 
2. Felhasználó barát információs társadalom; 
3. Versenyképes és fenntartható növekedés; 
4. Energia, környezet és fenntartható fejlődés. 
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A továbbiakban minden egyes tematikus programon belül kulcsak-
ciók jelentek meg. A négy tematikus programban a kulcsakciók száma 
összesen 20 volt és ehhez jött egy horizontális program, továbbá az Eu-
rópai Atomenergia Közösség (EURATOM) Keretprogramjának további 
két kulcsakciója. Ezek alapján a programban mindösszesen 23 kulcsak-
ció szerepelt.  

A kulcsakciókat generikus akciók egészítették ki, melyek olyan ki-
emelt kutatási területre szervezett akciókat jelentettek, amelyeket a kulcs-
akciók nem fedtek le. Funkciójukat tekintve tehát a generikus akciók ki-
egészíttették a kulcsakciókat és elősegítették azok végrehajtását. A négy 
tematikus programban ún. infrastruktúra akciók segítették elő a kuta-
táshoz szükséges eszközök és berendezések optimális kihasználását, és a 
kutatási szféra részére biztosított telematikai eszközök rendelkezésre bo-
csátását. 

A keretprogram második, harmadik és negyedik fejezete egy-egy 
horizontális programot foglalt magában, melyek az alábbiak voltak:  

1. A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének meg-
erősítése; 

2. Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások ke-
retprogramban való részvételének ösztönzése; 

3. A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudás-
bázis fejlesztése. 

Magyar részről a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, vala-
mint vállalatok 1992-től vettek részt az EU által kiírt Kutatási és Tech-
nológiafejlesztési (KTF) pályázatokon. Kezdetben a PECO, majd a 
COPERNICUS pályázati kiírás keretében öt tudományterület vált nyitot-
tá számunkra. Lényeges változást jelentett 1994-től a 4. Keretprogram 
beindítása, ahol már specifikus programokban történő részvételre is lehe-
tőség nyílt, így mintegy 240 projektben működtünk közre. A fejlődés 
döntő állomását pedig – mint azt már említettem – 1998. jelentette, ami-
kor is megkezdődött az 5. Keretprogram végrehajtása, és hazánk ehhez 
programszinten is csatlakozott. 

A következő részben azt kívánom bemutatni, hogy milyen előnyeit 
látom a Kutatási Keretprogramokban – történő részvételnek: 

• Új távlatok megnyitása az ország kutató-fejlesztő közössége és 
innovatív vállalkozásai előtt; 
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• A közösségi forrásokból származó pénzügyi eszközökhöz történő 
hozzáférés; 

• Pénzügyi támogatás elnyerése a közösségi szakmai képzési és 
mobilitási programokban való részvételre; 

• A szakemberek pályázhatnak a Közösség Kutató Központja által 
meghirdetett ideiglenes pozíciókra; 

• A szakemberek részt vehetnek a Kutatási és Technológiafejlesztés 
területén működő szakértői, tanácsadói és értékelő bizottságok 
munkájában. 

III. A 6. Kutatatási Fejlesztési Keretprogram (2002-2006) 
jellemzői  

Az EU egyik fő célkitűzése, hogy 2010-re Európa a legdinamiku-
sabban fejlődő térség legyen, és ezt az Európai Kutatási Térség létre-
hozásával kívánják elérni. Ez a tudományos élet, a gazdaság és a politika 
magas színtű integrálását jelenti, és megvalósítását elsősorban a 6. Ke-
retprogram és az egyes nemzetek programjai szabályozzák. 

Európai Kutatási Térség 
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A kitűzött célok megvalósításnak elérését segítő kiemelt szakterüle-
tek: tematikai prioritások, horizontális tevékenységek, és a „kritikus tö-
meg” elérését elősegítő új eszközök szükségesek. 

Fő tevékenységi területetek az alábbiak: 

1. Az Európai Kutatás összpontosítása és integrálása; 

2. Az Európai Kutatási Térség alapjainak megerősítése; 

3. Az Európai Kutatási Térség megerősítése. 

A jelenleg futó 6. Keretprogram tematikus prioritásai a következők: 

1. Genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában; 

2. Az információs társadalom technológiái; 

3. Nanotechnológia és nanotudományok; 

4. Repüléstechnika és űrkutatás; 

5. Élelmiszerminőség és élelmiszerbiztonság; 

6. Fenntartható fejlődés, globális változás és ökoszisztémák; 

7. Polgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban. 

A 6. Keretprogram eszközei: 

1. Integrált projektek; 

2. Kiválósági hálózatok;  

3. Több tagország által közösen megvalósított programok (EU alap-
szerződés 169. cikkelye szerint); 

4. Speciális célzott kutatási, vagy innovációs projektek; 

5. Koordinációs akciók; 

6. Speciális támogató akciók; 

7. Speciális kutatási projektek kis- és középvállalkozások részére; 

8. Maria Curie ösztöndíj akciók. 
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A fenti eszközök nagyon fontosak a pályázatok készítése és benyúj-
tása területén. Témám szempontjából indokoltnak és szükségesnek tar-
tom az egyes eszközök rövid bemutatását. Célkitűzésemet továbbá az is 
indokolja, hogy az EU éves költségvetésében a kutatási – és fejlesztési 
tevékenység finanszírozása a harmadik legfontosabb tétel. 

1. Integrált projektek 

Ezen projektek alapelve a világosan meghatározott tudományos és 
technológiai célkitűzés elérése érdekében új ismeret létrehozása, az ehhez 
szükséges „kritikus tömegű” Kutatás+Fejlesztés kapacitás integrálásával. 
A projekt futamideje 3-5 év, és ezen idő alatt a pályázó konzorcium új 
partnerekkel is bővíthető. A pályázat alapkövetelménye, hogy abban le-
galább 3 résztvevő legyen, 3 különböző országból. Az elnyerhető vissza 
nem térítendő hozzájárulás a projekt költségeihez néhány millió eurótól, 
néhányszor 10 millióig terjedhet. 

2. Kiválósági hálózatok 

Kritikus tömegű kutatási forrás és kutatási tapasztalat hálózatba való 
összekapcsolása kutatási programok megvalósítása érdekében, keretet 
nyújtva nagyszámú kutató hosszan tartó együttműködéséhez. A résztve-
vőkkel szemben itt is alapvető, hogy azok száma legalább 3 legyen, 3 kü-
lönböző országból. A pályázattal elnyerhető támogatás a programban 
résztvevő kutatók számától függően néhány millió euró/év. Például 200 
kutató 5 év alatt 17, 5 millió eurós támogatást kaphat. 

3. Több tagország által közösen megvalósított programok (169. 
cikkely) 

Ez az eszköz az együttesen több tagország által kezdeményezett ku-
tatási program megvalósítását célozza. A pályázat benyújtásához a kuta-
tást egyszerre több tagországnak kell támogatnia. Ezek a pályázatok igen 
nagy volumenűek, és az elnyerhető pályázati összeg több 10 millió euró 
feletti. Ebből adódóan feltételezhetjük, hogy ennek az eszköznek az al-
kalmazására viszonylag ritkán kerül sor. 

4. Speciális célzott kutatási, vagy innovációs projektek 

Kisebb kutató szervezetek programban történő részvételének célja 
annak megkönnyítése átmeneti jelleggel, korlátozott mértékben és első-
sorban a csatlakozó országok kis- és középvállalkozásai számára. Ez az 5. 
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Keretprogramban került lebonyolításra. Az elnyerhető támogatás néhány 
százezer eurótól néhány millió euróig terjedhet. 

5. Koordinációs akciók 

Ezen akciók célja, hogy elősegítsék és támogassák a kutatási tevé-
kenységek hálózatba integrálását és koordinálását. A támogatott tevé-
kenységek sorába szemináriumok, konferenciák, tanulmányok, szakem-
berek cseréje, legjobb gyakorlat átadása és egyéb tevékenységek 
tartoznak. Az elnyerhető támogatás összege néhány százezer euróig ter-
jedhet. 

6. Speciális támogató akciók 

Ennek az eszköznek az a célja, hogy támogassa a 6. Keretprogram 
végrehajtását, valamint előkészítse az EU kutatási politikájának jövőbeni 
irányvonalát. Továbbá ezen belül is lehetőség van kis- és középvállalko-
zások támogatására, illetve kis kutatócsoportok részvételének ösztönzésé-
re a tematikus prioritásokkal kapcsolatos kutatások végzésében. A támo-
gatott tevékenységek közé szemináriumok, konferenciák, tanulmányok, 
elemzések, információs és kommunikációs programok tartoznak. A fel-
merülő költségek maximum 100%-nak elnyerésére van lehetőség.  

7. Speciális kutatási projektek kis- és középvállalkozások szá-
mára 

Az eszköz célja, hogy támogassa olyan kis- és középvállalkozások 
részvételét az európai kutatásban, amelyek rendelkeznek innovatív ötle-
tekkel, de korlátozott a Kutatás+Fejlesztés kapacitásuk. A projektek a ku-
tatás teljes területét felölelik, melyen belül megkülönböztetünk koopera-
tív és kollektív kutatást. Ezek kisebb volumenű projekteket jelentenek, és 
a költségek maximum 50%-ának elnyerésére van lehetőség. 

8. Marie Curie ösztöndíj akciók 

Az ösztöndíj akciók célja a kutatók mobilitásának, képzésének segí-
tése, a tudástranszfer biztosítása és a kiválóság elismerése. 
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IV. Az Európai Uniós pályázatok benyújtásának követel-
ményei, folyamata és határidői 

a) A 6. Keretprogram szerkezete 

 

A rövidítések jelentése a táblázatban, melyeket változatlan formá-
ban, angol nyelven jelöltem. 

 STREP =  Specific Targeted Research Projects 

 IP          =  Integrated Projects 

 NoE       =  Network of Excellence 

 SSA        =  Specific Support Action 

 CAF        =  Coordination Action Fellowship 

 G             =  Grant 

 CS           =  Conference Support 

 F              =  Fellowship 

Szakterület száma és megnevezése Eszköz 
1. Genomika és biotechnológia az egészség 

szolgálatában 
STREP 

2. Az információs társadalom technológiái IP 
3. Nanotechnológia és nanotudományok NoE 
4. Repüléstechnika és űrkutatás SSA 
5. Élelmiszerminőség és élelmiszerbiztonság CAF 
6. Fenntartható fejlődés, globális változás és 

ökoszisztémák 
G 

7. Polgárok és kormányzás a tudásalapú társa-
dalomban 

CS 

8. Ösztöndíjak F 
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Az egyes szakterületek megpályázható témáit és a megpályázható 
eszközök típusát az aktuális pályázati kiírások tartalmazzák. 

b) A pályázatok benyújtásának követelményei 

A pályázatok elkészítése során célszerű az alábbi gyakorlati útmu-
tatást szem előtt tartani: 

• A tudományos tartalom megfelelő színtű leírása; 

• A projekt szükségességének meggyőző bemutatása; 

• Kiváló minőségű angol szöveg; 

• Az EU szociális célok, EU dimenzió, politikai irányelvek ismere-
te, hangsúlyozása; 

• Megfelelő partnerek választása, meggyőző menedzsment; 

• A megpályázott összeg reális legyen, ne legyen alultervezett. 

c) A benyújtott pályázatok elbírálásánál elsődlegesen figyelembe 
vett szempontok: 

• A kutatási téma fontossága és kiválósága; 

• A projekt célkitűzései, különös tekintettel a versenyképesség javí-
tására és a szociális problémák megoldására; 

• Összeáll-e a célkitűzés eléréséhez szükséges kritikus tömeg; 

• Az új ismeret előterjesztésére vonatkozó terv minősége az inno-
váció előmozdítása érdekében; 

• A projekt sikeres végrehajtásának feltételei milyen mértékben biz-
tosítottak, milyen a szervezés és menedzselés minősége; 

• A társadalmi egyenjogúság (férfi és női), illetve más etikai kérdé-
seket mennyire vizsgálta a pályázó. 
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d) A pályázati csomag összetétele 

2. Call for Proposals: A nyitott felhívásokat sorolja fel, meghatároz-
za a beadási határidőket és módokat, valamint meghatározza az 
adott felhíváshoz benyújtható eszközöket.  

3. Work Program: ez a prioritási területektől függően különböző tar-
talommal bír. Összegzi a téma célkitűzéseit, a jelenlegi és a vár-
ható kutatási területeket, összegzi az egyes területekhez rendelt 
eszközöket, megadja a pénzügyi összefoglalást és meghatározza 
az értékelési szempontokat. 

4. Guide for Proposers. Összefoglaló jellegű, hasznos tippeket ad a 
pályázók részére. Meghatározza a pályázat benyújtásának mód-
ját, a hivatalos nyelvet, a konzorcium összetételét és a benyújtás 
formáit. A benyújtás történhet elektronikus úton, CD-n és nyom-
tatott formában. 

e) A pályázati anyag tartalma 

A pályázati anyag két fő részből áll, mely az „A” és a „B” részt 
jelenti. Az „A” rész az A1 (Projectazonosító lap), A 2 (Financial 
Information), A3 (Information Participants) formanyomtatványt 
foglalja magában, melyek adminisztratív és költségvetési nyom-
tatványok. A „B” rész pedig szakmai és menedzsment fejezete-
ket tartalmaz, mint: 

B.1 Scientific and technological objectives of the project and 
state of the art.  

B.2 Relevance to the objectives of the Global Change and 
Ecosystems sub-Priority 

B.3 Potential impact 

B.4 The consortium and project resources 

B.5 Project managament 

B.6 Workplan 

B.7 Other issues 
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Leszögezhetjük, hogy ez a rész a tervezett munka leírását tartal-
mazza. Bemutatja a projekt célkitűzéseit, összefoglalja az alapelgondolást 
és a projekt hátterét, leírja, hogy milyen előrelépést eredményez a legkor-
szerűbb megoldások, az ipari és felhasználói vonatkozások terén. A B 
rész bemutatja a partnereket és szerepüket, az európai hozzáadott értéket, 
a projekt hozzájárulását a gazdasági célkitűzésekhez, társadalmi fejlődés-
hez. Itt szerepel a végrehajtási terv és a menedzsment leírása is. 

Ezen kívül megtalálhatunk még különböző táblázatokat, Work Prog-
ram formanyomtatványt és az Acknowledgement of receipt-et is. 

f) A pályázat elkészítésének folyamata 

Az első lépés: A pályázati kiírás és a pályázati elképzelés szinkroni-
zálása, az ehhez legmegfelelőbb eszköz kiválasztása. 

A második lépés: Olyan partnerek kiválasztása, akikkel a tervezett 
munka végrehajtható. 

A harmadik lépés: A koordinátor szétosztja az elvégzendő feladato-
kat és meghatározza a partnerek szerepét. 

A negyedik lépés: A költségvetés összeállítása. 

Az ötödik lépés: A koordinátor végső formába önti a pályázatot és 
eljuttatja Brüsszelbe. 

A pályázat benyújtását követően az első visszajelzés a hivatkozási 
szám (faxon és levélben), a második visszajelzés a pályázatunkra kapott 
pontszámokat tartalmazza (levél), a harmadik visszajelzés a pályázat el-
fogadásáról, vagy elutasításáról szól (levél). Abban az esetben, ha a pá-
lyázatunk nyertes, akkor sor kerül a szerződés (contract negotiation) elő-
készítésére. Ezt a pályázatért felelős EU tisztviselő (Scientific Officer) 
végzi el.  
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g) A pályázatok beadásának határidői a 6. keretprogramban 

A pályázatok beadásának határidejét az aktuális pályázati kiírások 
tartalmazzák. Így a kezdeti időszakban az egyes területeken az alábbi be-
adási határidőkkel kellett számolni: 

 

Pályázati terület Beadási határidők 
1. számú 2003. március 25. 
2. számú Április 24. és október 15. 
3. számú Március 6, április 10. és 24. 
4. számú Március 20, szeptember 19. 
5. számú  Április 15. 
6. számú Március 18, április 3. 
7. számú Április 15, december 10. 
Speciális kutatás kis és 
középvállalkozások ré-
szére 

Március 6, április 29, november 
27. 

Megjegyzés: A táblázatban megjelölt határidők a pályázat beérkezé-
sének idejét jelentették. Az időn túl beérkező pályázatokat érvényte-
lennek tekintették. 
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V. Néhány további hasznos információ a téma fontosságára 
tekintettel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK 
PHARE – Intézményfejlesztés és a csatlakozás előkészíté-
sét szolgáló intézkedések 
SAPARD –Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés 
ISPA – Környezetvédelem és közlekedés 
KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
K + F EU 6. – Kutatási és technológiafejlesztési keret-
program 2002-2006. 
SOCRATES – Együttműködés az oktatás területén 
LEONARDO – Kooperáció a szakképzés területén 
MARCO POLO II – Nemzetközi teherszállítás fejlesztése 
LIFE III – Környezetvédelmi projektek 
KULTÚRA 2000 – Támogatások a kultúra terén 
ALTENER – Alternatív energiával kapcsolatos demonst-
rációs projektek 
SAVE – Energiahatékonyság keretprogram 
eCONTENT – Digitális tartalomfejlesztés 
YOUTH – Együttműködés az ifjúsági programokban 
MÁS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK 
INTERREG III – Határon átnyúló, országok és régiók kö-
zötti együttműködés 
EQUAL – Az egyenlőtlenségek elleni harc 
TACIS – Demonstrációs projektek a FÁK országaival 
LEADER – Vidéki térségek fejlesztése 
URBAN II – Városok és hanyatló városi területek fenn-
tartható fejlődése 
TWINNING TOWNS – Testvérvárosi kapcsolatok  
Hasznos weboldalak: 
www.innostart.hu - Innováció, kkv-k részvétele EU pályá-
zatokon 
http://www.ted.eur-op.eu.int - Nyitott Európai Uniós ten-
derek 
www.cordis.lu - Európai Uniós pályázati adatbázis 
www.europa.eu.int - Az Európa Szerver 
www.meh.hu/pharekoord - PHARE programiroda 

http://www.innostart.hu/
http://www.ted.eur-op.eu.int/
http://www.cordis.lu/
http://www.europa.eu.int/
http://www.meh.hu/pharekoord
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