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Kedves Olvasó!

A hetvenes évektôl az Európai Közösségek 

egyre inkább hátrányba került a világpiacon 

az Egyesült Államokkal és Japánnal szem-

ben, fôleg a csúcstechnológiát képviselô ága-

za tok tekintetében. A nyolcvanas évekre így 

megerôsödött az a gondolat, hogy kiterjed-

tebb, összehangoltabb közösségi szintû ku ta-

tás-fej lesz té si politikára van szükség az EK 

nem zet közi versenyképességének javítása 

ér de ké ben, a tagállamok nemzeti keretek 

közt meg va ló su ló kutatás-fejlesztési te vé-

keny sé gé nek jobb koordinációja révén. Ezt 

a fel is me rést tükrözte, hogy az 1987-ben 

életbe lépett Egységes Európai Okmány 

módo sí tot ta a Római Szerzôdést, új címként 

be il leszt ve a kutatás-fejlesztést, jogi bázist 

teremtve ezáltal a tagállamok közös fellépé-

sére a K+F területén.

A közösségi szintû kutatás-fejlesztési 

együtt mû kö dés fô formáját a tagállamok 

által meg va ló sí tott négy éves kutatási és tech-

no ló gia-fejlesztési keretprogramok je len tik. 

A keretprogramok célja, hogy a tag ál la mok 

közti kutatási együttmûködé sek erô sí té sé-

vel, az erôforrások koncent rá lá sá val olyan 

ku ta tá si célok megvalósítását segít sék, ame-

lyek tagállami keretek közt nem len né nek 

elér he tôk, és amelyek európai szin tû ered mé-

nye ket hoznak, erôsítik az európai ipar tu do-

má nyos és technológiai alapjait, javítják Euró-

pa nemzetközi versenyképességét, elô se gí tik 

a társadalmi-gazdasági fejlôdést.

Az Európai Tanács 2000-ben, Lisszabon-

ban tartott ülésén megfogalmazott célki tû-

zé sek hatására – amely szerint 2010-re a 

Kö zös ség nek a világ legdinamikusabban fej lô-

dô, leg versenyképesebb, tudásalapú gazda sá-

gá vá kell válnia – az unióban a korábbiaknál 

még erôteljesebben érvényesül a tagállami 

ke re tek között folyó kutatás-fejlesztési te vé-

keny sé gek összehangolására, a kuta tá sok 

szét apró zott sá gá nak csökkentésére irá nyu-

ló szán dék, amely – a tervek szerint – végül 

majd elve zet az egységes Európai Kutatási 

Tér ség megteremtéséhez. 
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Az utóbbi években a tudomány és kutatás 

szere pe erôsen felértékelôdött az unióban. 

Meg ér tek a feltételek az egységes Európai 

Kutatási Térség kialakítására, s a megvaló-

sítás legfontosabb eszközének az új, 6. Ku ta-

tá si és Technológiafejlesztési Keretprogram 

ígérkezik. A magyar gazdaság versenyképes-

ségét hosszú távon meghatározhatja, hogy 

az ország mennyiben tud az Európai Unió 

partnerévé válni, milyen mértékben képes 

kap cso lód ni azok hoz a közép- és hosszú 

távú cél ki tû zé sek hez, amelyek a már kibô-

vült Euró pa leg ver seny ké pe sebb és legdina-

mi ku sab ban fejlôdô tudásalapú gazdasággá 

vá lá sát irá nyoz zák elô.

1.  Csatlakozási tárgyalások

A Tudomány és kutatás fejezet az Európai 

Unió és Magyarország között 1998 márciusá-

ban meg kezdôdött csatlakozási tárgyaláso-

kon az elsô feje ze tek között szerepelt. Az 

Euró pai Bizott ság pozitívan értékelte az 

or szág K+F tel je sít mé nyét. Emellett azon-

ban bi zo nyos kri ti ka is érte a területet: az 

inno vá ció szintjének emelését, a GDP-ará-

nyos K+F ráfordítás magasabb mértékét, 

vala mint a kuta tó in té ze tek és az ipar, illetve 

a kis- és kö zép vál la la tok közti kapcsolatok 

erô sí té sét szor gal maz ták.

A fejezetet 1998. november 10-én ideig le-

ne sen le zár ták. Magyarország a tárgyalá sok 

so rán vállalta, hogy a kutatásra és a tu do-

mány ra vonatkozó közösségi jogsza bá lyo kat 

a csat la ko zás elôtt és azt követôen eltérés 

nél kül al kal maz za, átmeneti mentesség irán-

ti igényt nem terjesztett elô.

A fejezet tartalmazza:

• az EU-tagállamok közös kutatási és tech-

no lógia-fejlesztési tevékenységét, együtt-

mû kö dé sét felölelô keretprogramok jog-

anyagát;

• az Európai Bizottság és a Tanács tudomá-

nyos és technológiai ügyekben illetékes 

ta nács adó testületeinek mûködésére vo nat-

ko zó jog sza bá lyo kat; 

• valamint az Európai Unió és az unión kívü-

li, úgynevezett harmadik országok egyez-

mé nye it az EU közösségi kutatásai ban 

való együtt mû kö dés rôl.

I.  A kutatás-fejlesztési politikához 
kapcsolódó jogharmonizáció

1  Európai Közösségek Hivatalos Lapja  L 46 szám., 2002.02.16., 37. old., kihirdette a 307/2001. (XII. 27.) kormányrendelet
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E jogszabálycsoportok közül mind fontosság, 

mind terjedelem tekintetében a keretprog ra-

mok joganyaga a legjelentôsebb. 

2.  Az unió kutatás-fejlesztési
keretprogramjainak joganyaga

A közösségi szintû kutatás-fejlesztés, az EU-

tagállamok összehangolt K+F tevékenysége, 

együttmûködése négyéves keretprogramok 

formájában valósul meg. 

A 2002 decemberében indított 6. Keret-

prog ram hoz való teljes körû társulásunk 

az úgy ne ve zett Egyetértési Megállapodás 

alá írá sá val lépett életbe 2002. október 29-

én. Ennek elôz mé nye az EU-Magyarország 

Tár su lá si Tanács 4/2001 számú határoza-

ta1, amely rögzíti a hazánk közösségi prog ra-

mok ban való részvételére vonatkozó általá-

nos elveket.

A keretprogramokra vonatkozó magyar 

jog sza bá lyok közelítése a hasonló tárgyú 

közös ségi jogszabályokhoz maradéktalanul 

befe je zô dött. 

A „Tudomány és kutatás” fejezet jelenleg 

érvény ben lévô jogszabályait tartalmazó leg-

fris sebb, az Euró pai Bizottság által 2002 

tava szán meg kül dött screening-lista még 

1. táblázat. Az 5. Keretprogramhoz kapcsolódó legfontosabb jogszabályok

Jogszabály címe HL hivatkozás

Az Európai Parlament és a Tanács 182/1999 EK határozata az Európai Közösségek 

kutatással, technológia-fejlesztéssel és demonstrációs tevékenységével kapcsolatos 

5. Keretprogramjáról (1998–2002)

HL L 026.szám, 

1999.02.01., 1–33. oldal 

182/1999 EC

A Tanács 1998. december 22-i határozata az Európai Közösség 5. Kutatási 

Keretprogramjában (1998–2002) részt vevô vállalkozások, kutatóközpontok és 

egyetemek részvételére vonatkozó szabályokról, valamint a kutatási eredmények 

nyilvánosságra hozatalának szabályairól

HL L 026. szám, 

1999.02.01., 46–55. oldal

1999/65 EC

A Tanács 1998. december 22-i határozata az Európai Atomenergia Közösség 

(Euratom) 5. Keretprogramban való kutatási és képzési tevékenységeirôl

(1998–2002)

HL L 026.szám 

1999.02.01., 34–45. oldal

1999/64 Euratom

A Tanács 1998. december 22-i határozata az Európai Atomenergia Közösség 

(Euratom) 5. Kutatási Keretprogramjában (1998–2002) részt vevô vállalkozások, 

kutatóközpontok és egyetemek részvételére, valamint a részvétel megvalósítására 

vonatkozó szabályokról

HL L 026.szám 

1999.02.01., 56–61 oldal, 

1999/66 Euratom

Az EU/Magyarország Társulási Tanács 3/1999. számú határozata Magyarország 

közösségi kutatási, technológia-fejlesztési és demonstrációs programokban 

(1998–2002), valamint a kutatási és képzési programokban (1998–2002) való 

részvételének feltételeire vonatkozóan

HL L 245.szám, 

1999.09.17., 43–50. oldal

1999/621 EC 
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csak az 1998 és 2002 között futó, 5. Keret-

prog ram hoz kap cso ló dó jogszabályokat tar-

tal mazta. A leglényegesebbeket ezek közül 

az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Az azóta megjelent jogszabályok között 

azon ban megtaláljuk a 6. Kutatási, Techno-

ló giafejlesztési és Demonstrációs Keretprog-

ramra vonatkozókat is. Ezek közül a legfonto-

sab bak a 2. táblázatban találhatók. 

3.  A tanácsadó testületekre 
vonatkozó jogszabályok

Ebben a csoportban az Európai Bizottság és 

a Tanács mellett tevékenykedô, tudomá nyos 

és technológiai témákban illetékes tanács adó 

testületek mûködésére vonatko zó szabályo-

kat találjuk. Ilyen testületek többek között 

a keretprogram egészéhez, illetve a kiemelt 

ku ta tá si területekhez kapcsolódó tanács adó 

cso por tok, amelyek az egyes kutatási-fej lesz-

té si szakprogramok részletes tartal má nak 

kidolgozásában segítik az Európai Bi zott sá-

got. A testületek munkájában ma gyar szak-

em be rek is részt vesznek.

4.  Az unió kétoldalú 
TÉT-egyezményei

A screening-listán szereplô jogszabályok 

egy részét az Európai Közösségek harmadik 

országokkal, a kutatás-fejlesztési területén 

megkötött együttmûködési megállapodásai 

alkotják. Magyarország esetenként az adott 

relációban ugyancsak kötött speciális, kétol-

dalú megállapodásokat. 

A tételek másik része az Európai Atom-

ener gia Közösség kétoldalú, harmadik orszá-

gok kal létrejött együttmûködési egyez ménye-

it tartalmazza. 

5.  A kutatás-fejlesztés 
területéhez kapcsolódó, 

más fejezetekben lévô 
jogszabályok 

5.1.  Versenyszabályok

A versenyszabályokra vonatkozó közösségi jog-

sza bá lyok átvétele más tárcák felelôssé gi köré-

be tar to zik (Pénzügyminisztérium, Gaz da sá gi 

és Köz le ke dési Minisztérium, Igaz ságy ügyi Mi-

nisz té ri um), de ezek harmo ni zá ció já ban az Ok-

ta tá si Minisz té rium a kutatás-fej lesz tést ille tô 

sza bá lyo zási terü le te ken részt vesz.

Az állami támogatások rendszerében 

kü lön fejezetet képeznek a kutatás-fejlesz-

tési tevé kenység állami támogatását szabá-

lyo zó ren del ke zé sek. Az Európai Unió e terü-

le tén a WTO-val (World Trade Organisation 

– Világ ke res ke del mi Szervezet) megegyezô 

sza bá lyo kat alkalmazza, s mivel Magyar or-

szág is a szervezet tagja, e területen nincs 

jog har monizációs kötelezettség. 
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5.2.  Európai Szén- és Acélközösség

Ez a fejezet a Gazdasági és Közlekedési Minisz-

té ri um kompetenciájába tartozik.

Ötven év eredményes mûködés után az 

Euró pai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) 

2002. jú li us 23-ával jogutód nélkül meg szün-

tet ték. Az ESZAK mintegy másfél mil li árd 

eurós vagyona átszáll az Európai Közös ség re, 

ame lyet Szén- és acélkutatási alap va gyo na 

(Assets of the Coal and Steel Research Fund) 

néven más közösségi ala pok tól elkü lö ní tet ten 

kezelnek. Az ebbôl szár ma zó évi mint egy 45 

millió eurót a szén- és acélszektor fejlesztésé-

nek érdekében kell felhasználni. 

2. táblázat. A 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs keretprogramhoz kapcsolódó 

legfontosabb jogszabályok

Jogszabály címe HL hivatkozás

Az Európai Parlament és a Tanács 1513/2002 EK határozata az Európai 

Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását és az innovációt elômozdító 6. 

Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjáról (2002–2006) 

HL L 232. szám, 

2002.08.29., 1. o.

Az Európai Parlament és a Tanács i 2321/2002 EK rendelete az Európai Közösség 

6. Keretprogramjának (2002–2006) végrehajtása céljából a vállalkozások, 

kutatóközpontok és egyetemek részvételének és a kutatási eredmények 

terjesztésének szabályairól

HL L 355.szám, 

2002.12.30., 23–34. o.

A Tanács 2002/834 EK határozata „Az Európai Kutatási Térség integrációja és 

megerôsítése” elnevezésû kutatásról, technológiafejlesztésrôl és demonstrációs 

tevékenységekrôl szóló egyedi program (2002–2006) elfogadásáról

HL L 294. szám, 

2002.10.29.,1–43.o.

A Tanács 2002/835 EK határozata „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének 

kialakítása” elnevezésû kutatásról, technológiafejlesztésrôl és demonstrációs 

tevékenységekrôl szóló egyedi program (2002–2006) elfogadásáról

HL L 294. szám, 

2002.10.29., 44–59.o.

A Tanács 2002/836 EK határozata a Közös Kutatóközpont közvetlen 

akciókkal megvalósítandó kutatásról, technológiafejlesztésrôl és demonstrációs 

tevékenységekrôl szóló egyedi program (2002–2006) elfogadásáról

HL L 294. szám, 

2002.10.29., 60–73.o.

A Tanács 2002/668/Euratom határozata az Európai Atomenergia Közösségnek 

(Euratom) a nukleáris kutatásról és képzési tevékenységekrôl, továbbá az 

Európai Kutatási Térség (EKT) létrehozásának elôsegítésérôl szóló hatodik 

keretprogramjáról (2002–2006)

HL L 232. szám, 

2002.08.29, 34. o.

A Tanács 2322/2002/Euratom rendelete az Európai Atomenergia Közösség 

6. Keretprogramjának (2002–2006) végrehajtása céljából a vállalkozások, 

kutatóközpontok és egyetemek részvételének és a kutatási eredmények 

terjesztésének szabályairól

HL L 355. szám, 

2002.12.30., 35–44. o.

A Tanács 2002/837 EK határozata a nukleáris kutatásról és képzésrôl szóló egyedi 

program (Euratom) 2002–2006 elfogadásáról

HL L 294. szám, 

2002.10.29., 74–85.o.

A Tanács 2002/838 EK határozata a Közös Kutatóközpont által az Európai 

Atomenergia Közösség számára közvetlen akciókkal végrehajtandó kutatási és 

képzési egyedi program (2002–2006) elfogadásáról

HL L 294. szám, 

2002.10.29., 86–93. o.
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5.3.  Szellemi tulajdonjogok

A kutatás-fejlesztési tevékenységet közvet-

le nül érintô szellemi tulajdonjogok területét 

illetô jogharmonizációs munka a Ma gyar Sza-

ba dal mi Hivatal és az Igazságügyi Minisz té-

ri um kezdeményezésére és irányításával 

tör té nik.

6.  A közösségi 
vívmányok átvételének 

nemzeti programja (ANP)

A tagjelölt országoknak a csatlakozási part-

ner ség jegyében feladatuk, hogy nemzeti 

prog ra mot dol goz zanak ki a közösségi vív-

má nyok, az Acquis Communautaire átvéte lé-

re. A nem ze ti programnak részletes menet-

ren det kell tar tal maznia az uniós joganyag 

átvé te lét elôsegítô jogharmonizációs tevé-

keny ség rôl, az ehhez kapcsolódó intézmény-

fej lesz tést, gaz da ságfejlesztést szolgáló 

in téz ke dé sek rôl, mind ezek költségvonzatá-

nak be mu ta tá sá val.

A „Tudomány és kutatás” fejezetre vonat-

kozóan az ANP döntôen a keretprogramok-

ban való magyar részvétellel kapcsolatos 

intéz ke dé se ket tartalmaz.

7.  Az Európai Bizottság 
országjelentése

Az évente megvalósuló joganyag-átvilágítás 

(screening) és az ANP-rôl szóló beszámoló 

alapján az Európai Bizottság minden évben 

közzéteszi az úgynevezett országjelentést, 

amel yben összegzi, hogy az adott állam a 

külön bö zô tárgyalási fejezetekben milyen 

elô re ha la dást ért el a közösségi joganyag 

átvé te lé ben.

A legfrissebb, 2002-es országjelentés 

alap ján Magyar ország elôrehaladása az elsô, 

1997. évi jelen tés óta folyamatos volt a Tudo-

mány és kutatás területén. 

Az Európai Bizottság következtetésében 

a kutatáshoz kapcsolódó adminisztratív 

kapa citás és infrastruktúra további erôsíté-

sét jelölte meg a tagságra való felkészülés 

kulcs tényezôjeként. 
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1.  A keretprogramok

A közösségi kutatás-fejlesztési politika – az 

1987-ben életbe lépett Egységes Európai 

Okmány értelmében – négyéves kutatá-

si, tech no ló gia-fej lesztési és demonstrációs 

keret prog ra mok formájában valósul meg. 

Ezek célja, hogy a tag ál la mok közti együtt-

mû kö dés erô sí té sé vel, az erôforrások kon-

cent rá lá sá val olyan kutatási célok megvalósí-

tá sát segítse, amelyek tagállami szinten nem 

len né nek elérhetôk, és amelyek javítják Euró-

pa nem zet közi versenyképességét, elôsegí-

tik a tár sa dal mi-gazdasági fejlôdést.

A keretprogramokat az Európai Bizott-

ság által készített javaslat alapján a Tanács 

és az Európai Parlament együttdöntési el já-

rás keretében fogadja el, végrehajtásukért 

az Euró pai Bizottság a felelôs. A keretprog-

ra mok ban az európai versenyképesség szem-

pont já ból az adott idôszakban kulcsfontos-

sá gú nak tekin tett kutatási területekre 

igye kez nek kon cent rál ni, s ezekhez pénzt is 

biz to sí ta nak. Az utóbbi években az EU költ-

ség ve té sé nek rend sze rint 4 százalékát for dí-

tot ták a ke ret prog ram ra. 

Az unió nemzetközi szerzôdések alapján 

bizo nyos országok – így többek között a 

tag je lölt országok – számára lehetôvé teszi 

a keret prog ram ban való részvételt, amennyi-

ben hoz zá já rul nak annak költségvetéséhez. 

A pénz ügyi hozzájárulás mértékének megál-

la pítása az adott ország és az EU GDP-jének 

össze ve té se alapján történik. Ennek fejében a 

keret prog ramhoz társult államok kutatói és 

intézményei ugyanolyan feltételekkel vehet-

nek részt a keret program pályázatai ban, mint 

az uniós tag ál la mok kutatói és intéz mé nyei.

A keretprogramok forrásaiból nyílt pá lyá-

za tok útján lehet részesedni. A támogatás 

mér té ke kutatási és technológiafejleszté-

si pro jek tek nél legfeljebb 50 százalék, 

de monst rá ci ós projekteknél 35 százalék, a 

kuta tó kép zé si ösz tön díjaknál, képzéseknél 

akár a 100 szá za lé kot is elérheti.

Az 1. Keretprogram 1983 és 1987 

között va ló sult meg, ezt követ te a 2. (1987–

1991) és a 3. Keret prog ram (1990–1994). 

A keret prog ra mok pénz ügyi forrásainak 

nagy sá gát tekint ve jelentôs változást 

ho zott a 4. Keret prog ram, amelynek teljes 

költ ség ve té se már 13,1 milliárd ecu volt (a 

3. Keret prog ra mé 5,7 milliárd ecu-t tett ki). 

Az 5. (1998–2002) és a jelenlegi, 6. Keret-

prog ram (2002–2006) további növekedést 

ho zott. A ku ta tás-fejlesz té si kiadá sok a 

II.  Magyarország részvétele az unió 
kutatás-fejlesztési keretprogramjaiban
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harmadik helyet foglalják el az unió költ ség-

ve té sé ben.

2.  Magyarország 
részvétele a 4. és az 5. 

Keretprogramban 

A 3. Keretprogramban még csak bizonyos 

terü le te ken, a 4. Keretprogramban vi szont 

már vala mennyi specifikus program (pél dá-

ul tele ma ti kai, informatikai, kör nye zet vé del-

mi) pro jekt jei be bekapcsolódhattak part-

nerként ku ta tó ink, döntôen hazai vagy saját 

for rás ból. 1998 decemberében Magyar or-

szág tel jes kör ben társult az 5. Keretprog-

ram hoz, így – a költségvetéshez való ará-

nyos hoz zá já ru lá sunk fejében – a magyar 

kuta tók az EU-tag ál la mok kutatóival java-

részt meg egye zô jogokkal vehettek részt a 

pá lyázatokban. 

Az 5. Keretprogram (elôdeihez hasonló an) 

két különálló részbôl állt: az Európai Közös-

ség kutatásra és technológia-fejlesztés re 

irá nyu ló keretprogramjából, valamint a nuk-

leá ris kutatásokat és képzést támogató Eur-

atom-keretprogramból.  

Az 5. Keretprogram hét szakprogramból 

épült fel, amelybôl négy tematikus, három 

pedig horizontális jellegû volt:

• Tematikus programok:

› Életminôség és gazdálkodás az élôvi-

lág erôforrásaival (Life)

› Felhasználóbarát információs társada-

lom (IST)

› Versenyképes és fenntartható fejlôdés 

(Growth)

1. ábra. A nyertes magyar részvételû projektek megoszlása szakprogramonként az 5. Keretprogramban

Euratom  6%

IHP  24%

INCO  3%

Env+Engy  16%

Growth  16%

IST  20%

Q Life  15%

Összesen 614 projekt
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› Energia, környezet és fenntartható fej-

lô dés (Energy, environment)

• Horizontális programok:

› A Közösségben folyó kutatás nemzet-

közi szerepének megerôsítése (INCO)

› Az innováció elômozdítása, a kis- és 

közép vállalkozások keretprogramban 

való részvételének ösztönzése (SME)

› A humán kutatási potenciál és a tár sa-

dal mi-gazdasági tudásbázis fejleszté-

se (IHP)

Magyarország 1999–2002 közötti befizeté-

si kötelezettsége 58 826 911 eurót tett ki, 

ebbôl 27 304 799 eurót a PHARE-program-

ból fedeztünk. Az unió befizetési kedvezmé-

nyének, va la mint annak köszönhetôen, hogy 

a hoz zá já ru lást részben PHARE-támogatás-

ból fi zet tük be, a magyar költségvetésbôl 

a prog ram négy évé ben befizetett összeg 

elma radt a har madik országok esetében 

szo ká sos GDP-arányos összegtôl, de éven-

te foko za to san nôtt. A kedvezmény mérté-

ke 1999-ben 60 százalék, 2000-ben 40 

szá za lék, 2001-ben 20 százalék volt. 2002 

volt az elsô tel jes összegû befizetés éve. (3. 

táb lá zat)

Bár a keretprogramok pályázatain való 

rész vé tel nek elsôsorban közvetlenül nem 

mér he tô hatásai vannak, mégis kiemelendô, 

hogy az elô ze tes becslések szerint a hazai 

pályá zók vár ha tó an több pénzt nyernek 

vissza az Euró pai Bizottságtól, mint ameny-

nyit Magyarország az Európai Unió költség-

ve té sé be befizetett. 

Az 5. Keretprogramban való részvétel 

po zi tív ha tá sai közé tartozik, hogy a nem-

3. táblázat. Az 5. Keretprogramban benyújtott, illetve támogatást nyert magyar projektek, 1999-2002

Program

Beadott pályázatok 

száma magyar 

résztvevôkkel (db)

Összes támogatott 

pályázat magyar 

résztvevôkkel (db)

Teljes támogatás

(millió euro)

Életminôség 734 95 11,131

IST 545 117 14,979

Növekedés 290 100 9,669

Energia 126 42 4,662

Környezet 368 59 6,138

INCO 68 19 5,200

IHP 471 143 10,843

Euratom 82 39 2,620

Összesen 2684 614 65,242
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zet közi kon zor ciumok ban megvalósuló kuta-

tás-fej lesz tési együttmûködések révén a 

magyar ku ta tó in té ze tek, egyetemek, vál la-

la tok nem zet közi kapcsolatai kiszélesedtek, 

meg erô söd tek; kutatóink a magyar pénz-

ügyi hoz zá já ru lást meghaladó mértékben 

jutot tak hozzá az élvonalbeli európai kuta-

tási ered mé nyek hez; az uniós pályázatok-

ban való rész vétel fontos tanulási terepet 

jelen tett a késôb bi ek ben megnyíló közössé-

gi for rá sok elnyerését célzó pályázás szem-

pont jából. Magyar ország sikeres szereplése 

hoz zá já rul a magyar kutatás-fejlesztés pozi-

tív meg íté lé sé hez is. 

3.  A keretprogramban való 
részvétellel kapcsolatos 

hazai intézkedések

• A tudomány- és techno ló gia po li ti kai koor-

di ná ció: A keret prog ram ban való rész vé-

te lünk fon tos eleme, hogy a ma gyar kor-

mány kép vi se lôi megfigyelôként részt 

vehet nek az Európai Bizottság mel lett, 

a keret prog ram egyes prog ram ré szei ért 

fele lôs, dön téselô ké szí tô és dön tés ho zó 

sze re pet ellá tó prog ram bi zott sá gok mun-

ká já ban. 

• A szakmai tanácsadó testületek magyar 

kép viselôi, a pályázati értékelésben részt 

ve vôk: Az Európai Bizottság az egyes spe-

ci fi kus programok kialakításában, a tu do-

mány- és technológiapolitika kiemelt kér-

déseiben támaszkodik a tagállamok és 

a tár sult tagok elismert szakembereire, 

ennek érde ké ben szakterületenként 

ta nács adó tes tü le te ket (Advisory Group, 

rövi den AG) mûködtet. 

A keretprogram pályázatait nemzetközi 

össze té te lû szakmai bírálóbizottságok ér té-

ke lik, s tesz nek javaslatot az egyes pályáza-

tok elfo ga dá sá ra vagy elvetésére. A bírálóbi-

zottságok összességében több ezer tagját 

szak ér tôi pályázatok alapján választja ki a 

Bizott ság. Az 5. Keretprogram során ezek-

ben a bí rá ló bi zott sá gok ban számos magyar 

szak ér tô is dolgozott. 

• Az 5. Keretprogramhoz kapcsolódó 

tanács adói hálózat: A keretprogram 

hazai szak mai koordinációjáért fele-

lôs Okta tá si Minisztérium (OM) számos 

intéz ke dés sel igyekezett elôsegíteni az 

5. Keret prog ram ban való sikeres magyar 

sze rep lést. 

A keretprogrammal kapcsolatos folyama tos 

infor mációterjesztést, a szakszerû pá lyá za ti 

tanács adást, a partnerkeresésben való se gít-

ség nyúj tást szolgálja az Európai Bi zott ság 

aján lá sai nak megfelelôen kialakított nem ze-

ti kapcsolattartók (National Contact Points, 

NCP-k) rend szere. Az NCP-k a keret prog-

ram egyes szakprogramjaihoz rendelten lát-

ják el a magyar kutatói közösség tájékoz-

tatását. 
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Az NCP-k munkájának támogatását, kiegé szí-

té sét célozta az OM által nyílt pályázat útján 

kiválasztott, összesen 16 regionális, illetve 

tematikus kapcsolati iroda létrehozása.

Az 5. (illetve a jövôben a 6.) Keretprog-

ram ban való sikeres magyar részvétel érde-

ké ben a kormányzat az 1999. évi ANP meg-

va ló sí tá sa során a brüsszeli helyszíni jelenlét 

biztosítására létrehozta a HunOR EU K+F 

Kapcsolati Irodát, amelynek feladata az unió 

K+F programjaiban és más akcióiban való 

magyar részvétel elôsegítése, a kutatástá-

mo ga tási és a felkészülési lehetôségekre 

vonat kozó tanácsadás révén. 

Az iroda mûködésének pénzügyi kerete it 

az Oktatási Minisztérium, a Magyar Tudo má-

nyos Akadémia, az Egészségügyi, Szociális és 

Családügyi Minisztérium, a Földmûvelésügyi 

és Vidék fejlesztési Minisztérium, valamint az 

Országos Tudományos és Kutatási Alapprog-

ra mok (OTKA) konzorciuma biztosítja.

Az iroda honlapján megtalálhatók a keret-

prog ram mal kapcsolatos legfrissebb infor-

má ciók (www.hunoriroda.hu/)

2. ábra. Magyar sikerarányok az 5. Keretprogram egyes szakprogramjaiban (százalék)
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• Az 5. Keretprogramhoz kapcsolódó 

hát tér tá mo ga tó pályázatok: A tanács-

adó háló zat kia la kí tá sán túl az Oktatá-

si Mi nisz té ri um pályá za tok formájában 

el nyer he tô pénz ügyi esz kö zök kel is igyek-

szik támo gat ni a keret prog ram ban való 

magyar sze rep lést. Mivel az uniós keret-

prog ra mok ban szinte ki zá ró lag nemzet-

közi kon zor ciu mok által meg va ló sí tan dó 

pro jek tek nyer het nek támogatást, így a 

magyar kuta tók és intézmények is csak 

nem zet kö zi kon zor ciu mok partnereiként 

pá lyáz hat nak eséllyel. 

Az OM által kidolgozott háttértámogató 

rend szer se gí ti a magyar pályázókat. 

Az 5. Keretprogramban mûködtetett pá-

lyá za tok az alábbiak voltak:

• A Bekapcsolódás az EU kutatás-fejlesz-

tési keret programjaiba (EUB) elne ve-

zé sû pályá zat egyfelôl a nemzetközi 

kon zor ciu mok elôkészítését hivatott 

támo gatni a külföldi partnerekkel való 

kap cso lat építés ben (kiutazások, konzor-

ciumi ülések szer ve zé si költségeinek fede-

zésé vel), más részt a szakszerû pályázati 

tanács adás igény be vé teléhez is segítsé-

get nyújt. 

• A Részvétel az EU kutatás-fejlesztési 

tema ti kus hálózataiban elnevezésû pá lyá-

zat a hazai kutatói közösség bekap cso ló-

dá sát ösz tö nöz te a keretprogramok ku ta-

tás-fej lesz tési hálózati projektjeibe. 

• A keretprogramokkal kapcsolatos folya-

ma tos információterjesztést, a szaksze-

rû pályá za ti tanácsadást segítette elô 

a Re gi o ná lis illetve tematikus kapcsolat-

tar tó irodai feladatok ellátásra kiírt OM 

pályá zat, amelynek révén az ország regi-

o ná lis központjaiban, illetve az 5. Keret-

prog ram tematikus programjaihoz iga zod-

va jöttek létre a korábban már említett 

kap cso lati irodák.

E pályázati rendszer – a 6. Keretprog ram 

struk tú rá já nak megfelelô – megújítá sa folya-

mat ban van. További információ az kö vet ke-

zô inter ne tes oldalon érhetô el: www.om.hu/

kutatas
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1.  Politikai háttér

A 6. Keretprogram kialakulásának fontos 

elôz mé nye Európai Tanács 2000. márciusi, 

lissza bo ni ülése, amelyen megfogalmazták 

azt a célt, hogy az unió 2010-re a leg ver-

seny ké pe sebb és legdinamikusabban fej lô dô, 

tudás ala pú gazdasággá váljék. A két év vel 

késôbb meg tar tott barcelonai taná csi ülé sen 

az a döntés született, hogy e cél elé ré se érde-

ké ben a K+F-re szánt összeget jelentôsen 

emel ni kell: 2010-re a GDP 3 százalékát kel-

le ne elérni (2000-ben 1,9 százaléka volt). 

A je len le gi K+F ráfordítás alig több mint fele 

szár ma zik az üzleti szférából, fontos tehát a 

vál la la tok és vállalkozások ilyen irányú befek-

te té sei nek ösztönzése. 

A másik nagy probléma, hogy az Európá-

ban végzett kutatási tevékenység több 

mint 80 szá za lékát nemzeti szinten végzik. 

A közös ku ta tás aránya, az összes együttmû-

kö dé si struk túra együttvéve is mindössze 

hoz zá ve tô leg 20 százalékát, a keretprog-

ram ra for dí tott összeg csupán a közcélú K+F 

5 szá za lé kát teszi ki. Közös kutatási tér ség 

lét re ho zá sá ra van tehát szükség, így a 6. 

Keret prog ram kiala kí tá sát politikailag alap-

ve tô en az Euró pai Kutatási Térség (Europe-

an Research Area) kialakítá sá nak szán dé ka 

alapozta meg. 

Az Európai Kutatási Térség létrehozásá-

ban az unió a csatlakozásra váró államok-

nak, illet ve valamennyi, a keretprogramhoz 

tár sult ország nak szerepet szán. Természe-

te sen az új elképzelések megvalósítása csak 

megfelelô költségvetés mellett képzelhetô el. 

A 6. Keretprogramra elkülönített összegrôl 

soká ig komoly vita folyt, míg végül kiala kult 

a végsô keret: 17,5 milliárd euró (ez a me g-

elô zô keretprogramhoz képest 17 szá za lé-

kos nö ve ke dést jelent).  

2.  A 6. Keretprogram 
szerkezete

A könnyebb áttekinthetôség kedvéért a spe-

ci fi kus programok tartalmát három blokk-

ban cso por to sí tot ták (4. táblázat).

A 6. Keretprogram által kiemelten támo-

ga tott kutatási területek, célok részletesebb 

leírását Az Európai Kutatási Térség integ rá-

ciója és megerôsítése címû programban talál-

hatjuk meg. Az itt megnevezett temati kus 

prio ri tá si területeken az unió középtá von 

sze ret né átvenni a vezetô szerepet, illet ve 

itt mutat koz tak jelentôs, európai össze fo-

III.  A 6. Keretprogramban való
részvételi lehetôségek
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4. táblázat. A 6. Keretprogram szerkezete és költségvetése (millió euró)

6. KTF Keretprogram 16 270

1. blokk: A közösségi kutatás integrálása és koncentrálása 13 345

1.1. Tematikus prioritások 11 285

1.1.1. Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában 2 255

1.1.2. Az információs társadalom technológiái 3 625

1.1.3.
Nanotechnológia és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok, új termelési 

eljárások és eszközök
1 300

1.1.4. Aeronautika és ûrkutatás 1 075

1.1.5. Élelmiszerminôség 685

1.1.6. Fenntartható fejlôdés, globális változás és ökoszisztémák 2 120

1.1.7. Állampolgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban 225

1.2. Szélesebb kutatási tevékenységi kört felölelô, specifi kus kutatási aktivitások 1 300

1.2.1. A tudományos és technológiai szükségletek támogatása 555

1.2.2. A kis- és középvállalkozások részvételének támogatása 430

1.2.3. A nemzetközi együttmûködést támogató specifi kus intézkedések 315

1.3. A Közös Kutatóközpont nem-nukleáris tevékenységei 760

1.3.1. Élelmiszer, kémiai anyagok és egészség 212

1.3.2. Környezet és fenntarthatóság 286

1.3.3. Horizontális aktivitások 262

2. blokk: Az Európai Kutatási Térség strukturálása 2 605

2.1. Kutatás és innováció 290

2.2. Humán erôforrások és mobilitás 1 580

2.3. Kutatási infrastruktúrák 655

2.4. Tudomány és társadalom 80

3. blokk: Az Európai Kutatási Térség alapjainak erôsítése 320

3.1. A kutatási tevékenységek összehangolása 270

3.2. Kutatási és innovációs irányelvek kialakítása 50

Euratom 940

1. Kutatási prioritások 890

Kontrollált termonukleáris fúzió

Radioaktív hulladékok kezelése

Sugárzás elleni védelem

2. Egyéb aktivitások a nukleáris technológiák és biztonság területén 50

Közös Kutatóközpont nukleáris tevékenységei 290
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gást igény lô, közös problémák:

• élettudományok, genomika, biotechnológia;

• információs technológiák;

• nanotechnológia, nanotudományok, anyag-

tu do mány (többfunkciós anyagok, új ter-

me lé si eljárások és eszközök);

• aeronautika és ûrkutatás;

• élelmiszerminôség és -biztonság;

• fenntartható fejlôdés (energetikai kutatá-

sok, közlekedés), globális változás és öko-

szisz té mák;

• „állampolgárok és kormányzás a tudás-

ala pú társadalomban” elnevezésû, fôképp 

a tár sa da lom tudományi kutatás számára 

élet re hívott terület.

A tematikus területek mellett megneveztek 

inter di szciplináris jellegû, egy-egy temati-

kus pri ori tás ba nem illeszthetô témákat 

is: kiemelt figyelemben részesítik a kis- és 

közép vál lal ko zá so kat, vagy például a fejlôdô 

orszá go kat a har ma dik országokkal (a keret-

prog ram hoz nem társult országok el ne ve zé-

se) való nem zet közi kooperációban, emel lett 

a 6. Keret prog ram ban már a váratla nul fel-

me rü lô kuta tá si szükségleteknek, illetve 

ezek elô re jel zé sé nek is külön költségvetési 

kere tet biz to sí ta nak. Ebben a blokkban kap-

tak helyet a Közös Kutatóközpont által adott 

terü le te ken folytatott kutatási témakörök.

A 2. aktivitási blokk – címe: az Európai 

Kutatási Térség strukturálása – több olyan, 

strukturális problémával foglalkozik, ame-

lyek je len tô ségét a kiemelt támogatás is jelzi. 

A kutatás és innováció részprogram célja az 

innovációs potenciál erôsítése, az innovációs 

folyamat résztvevôi közötti kap cso latok erô-

sí té se, a régiók jobb bevonása. A mobilitá-

si al prog ram kiszélesedett a korábbiak-

hoz ké pest. Az unió ezzel az eszköz zel a 

kuta tók, ku ta tó cso por tok közötti szoro-

sabb kap cso la to kat, a széles körû képzési 

le he tô sé ge ket kívánja elôsegíteni, például 

ösz tön díjak kal, tudományos konferenciák 

támo ga tá sá val, kutatói díjakkal. A kutatási 

infra struk tú rák által biztosított kapacitások 

jobb kihasz ná lá sát, a meglévô lehetôségek 

integ rá lá sát is célul tûzték ki. 

A 3. blokk – címe: Az Európai Kutatási 

Tér ség alapjainak erôsítése – foglalkozik egy-

ré szt a keretprogram mellett folyó kutatást, 

innovációt érintô kezdeményezések figye lem-

mel kísérésével, másrészt a nemzeti kuta tá si 

prog ra mok összehangolásával, a tudo mány- 

és technológiapolitika koordinálá sá val.

Az atomenergiai kutatásokat, az Eur-

atom-prog ram mal kapcsolatos támogatáso-

kat a 4. és az 5. blokk tartalmazza.

3.  Miért érdemes részt venni 
a keretprogramban?

A keretprogramban való részvétel ismertsé-

get biztosít, lehetôséget nyújt kiváló nem-

zet kö zi partnerekkel való együttmûködés-
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re, miközben valamennyi résztvevô egyenlô 

jogokat és kötelezettségeket kap. A közös 

mun ka eredményeként jelentôs kutatá si 

ered mé nyek hez juthat a kutatócsoport, ame-

lyek tulajdonjogával kizárólag a résztve vôk 

ren del kez nek, bár magához a kuta tás hoz az 

EU számottevô anyagi támogatás sal járul 

hozzá. A közös tevékenység az egész in té-

zet, vál lal ko zás számára új le he tô sé ge ket 

hoz hat: a kutatók mobilitási le he tô sé gei 

kiszé le sed nek, új partnerekkel mû köd he-

tünk együtt, ami a késôbbiekben további 

közös akciók hoz vezethet. Emellett olyan 

pályá zati és pro jekt me nedzs ment isme re-

tek re tesz nek szert a résztvevôk, amelyek 

a ké sôb bi uniós pályázatokban való sikeres 

sze rep lést is elôsegítik. 

4.  Hogyan lehet részt venni a 
6. Keretprogramban?

A pályázat elbírálásakor a legfontosabb 

szem pont, hogy a projekt olyan kutatási 

té má val fog lal koz zon, amely valóban új meg-

kö ze lí tés ben kezel egy-egy komoly prob lé-

mát, világ szín vo nalú kutatási eredményeket 

ígér, amelyek kiaknázásával Európa jelen tôs 

elô re lé pést érhet el. A kutatási terü let nek 

min den esetben illeszkednie kell a keret prog-

ram egy adott alprogramjához, és a projekt-

ben részt vevô partnerségnek eleget kell 

ten nie  az elôírt követelményeknek. A sike-

res pro jekt hez tehát szükség lesz több (leg-

alább három, esetenként 5–7) jó hír ne vû, 

ismert, jelentôs eredményeket elért part ner-

re. A partnerek minden esetben több or szág-

ból kell, hogy származzanak, a projektek 

ese té ben elvárás, hogy minimum három 

tag- vagy tár sult országból legyenek részt-

ve vôk. Ter mé sze te sen vannak olyan projek-

tek is, ame lye ket akár már egy résztvevô is 

meg va ló sít hat: a mobilitási akciók, a ku ta tá-

si ered mé nyek elterjesztésével, felhasználá-

sá val foglalkozó projektek, illetve a speciális 

támo ga tási akciók között. 

Az egyetemek, kutatóintézetek mellett 

az unió mindenképpen számít a vállalatok 

és vál lal ko zá sok érdeklôdésére is. A kis- és 

kö zép vál lal ko zá sok számára külön akciókat 

dol go zott ki a Bizottság: a CRAFT-prog ram-

ban a vál lal ko zók kutatás-fejlesztéssel fog lal-

ko zó inté ze te ket bíznak meg kutatási tevé-

keny ség elvégzésével, amelyet nagyrészt a  

közös sé gi támogatás fedez. Az eredmények 

tulaj don-, illetôleg felhasználási joga a vál lal-

ko zá sok ra száll. A vállalkozásokat képviselô 

szö vet sé gek részére úgynevezett kollektív 

kuta tá si pro jek te ket is indítanak. Ezek kere-

té ben a szö vet sé gek megbízásából végeznek 

a kuta tó in té ze tek olyan kutatásokat, ame-

lye ket a késôb biekben egy egész szektor 

hasz no sít hat. 

Elsôsorban a nemzeti programok jobb 

meg is me ré se, a módszerek összehangolá sa 
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érde ké ben került be a programba az úgy-

ne ve zett ERA-NET akció, amely a kutatási 

prog ra mok menedzse lé sé vel, stratégiai elem-

zé sé vel fog lal ko zók számára nyitott új lehe-

tô sé ge ket.

A kutatók mobilitását elô se gí tô akciók a 

6. Keretprogramban nagymér ték ben kibô-

vül tek. Itt nyílik lehetôség egyé ni kuta tói 

ösztöndíjakra, kutatócsopor tok együtt mû-

kö dé sé re, fiatal kutatók tovább kép zé sé re, 

valamint konferencián való rész vé telre.

5.  Pályázati típusok 

Az Európai Kutatási Térség kialakítása, az 

új keret program mûködtetése számos terü-

le ten új megoldásokat kíván. Annak érde ké-

ben, hogy hosszabb, több résztvevôvel zajló, 

nagyobb támogatásra jogosult projektek 

valósulhassanak meg, a Bizottság mélyebb 

integrációt megvalósítani képes eszközrend-

szert, pályázati típusokat javasolt kiválósági 

háló za tok (networks of excellence) és integ-

rált projektek (integrated project) elne ve zés-

sel. A jövôben pedig a nemzeti szin ten folyó 

kutatások közötti kapcsolatot is erô sí teni  

kívánják.

5.1.  Kiválósági hálózatok
(networks of excellence)

Jellemzôen több nemzetközi partnerrel 

folyó pro jek tek, amelyekben az alapvetô 

cél, hogy az adott kutatási témakörrel fog-

lal ko zó, pályá zó kutatócsoportok erôforrá-

sa it, szak ér tel mét koncentrálva a csoport 

vi lág szín vo na lú ered mé nye ket érjen el. Ilyen 

pro jek tek kel elsô sor ban a 7 tematikus pri o-

ri tás ban lehet pályáz ni. Elsôdleges céljuk a 

ha son ló kuta tást folytatók közötti kapcsolat 

kié pí té se, a módszerek és eredmények össze-

han go lá sa. A projekt tevékenységeit az unió 

100 százalékban támogatja, figye lem be véve 

a kutatási terület jellemzôit, a há ló zat épí tés-

be bevont kutatók számát, a közös akciókat 
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és a projektben elérhetô integráció mérté-

két. További információ: www.cordis.lu/fp6/

instrument-noe/

5.2.  Integrált projektek
(integrated project)

Integrált projekteket ugyancsak a 7 tema-

tikus prioritáshoz kapcsolódva lehet létre-

hozni. Sok résztvevôvel zajlanak, számot-

tevô közös sé gi támogatás mellett. A projekt 

célja egy adott kutatási probléma megold-

ása az innovációs lánc valamennyi szaka szá-

nak (kutatási, demonstrációs, képzési, tech-

no ló gia transz fer stb.) integrálásával. Olyan 

ki emelt szak te rü le te ken zajlanak majd ezek 

a pro jek tek, amelyek fontos tár sa dal mi szük-

ség le tek kel kapcsolatosak, erô sít hetik Euró-

pa ver seny ké pes sé gét, s ahol mindenkép-

pen szük ség van széles körû összefogásra. 

A tá mo ga tás mér té ke a projekten belül 

tevé keny sé gen ként vál to zó: kutatásra 50 

százalék, demon strá ció ese té ben 35 száza-

lék, kép zés re és menedzsmentre 100 száza-

lék. A pro jek tek idô tar ta ma várhatóan 3–5 

év lesz. További információ: www.cordis.lu/

fp6/instrument-ip/

5.3.  A nemzeti szinten folyó 
kutatások összehangolása

A nemzeti kormányok együttmûködését 

meg kí vá nó pályázati lehetôség, amely nem-

ze ti vagy regionális programok integ rá lá sát 

tûzi ki célul. Elsôsorban a késôbbi kö zös 

kutatási projektek elôkészítése a célja. Az 

akció lehetôvé teszi, hogy egy adott te rü le-

ten egyes tagországok megnyis sák kutatási 

prog ram jai kat más országok kutatócsoport-

jai elôtt. További információ: www.cordis.lu/

fp6/instrument-169/

5.4.  Célzott kutatási/innovációs projektek
(specific targeted research/

 innovation projects)

A projekt tartalmazhat kutatási, demonstrá-

ciós és innovációs tevékenységeket is, azon-

ban a partnerek számát, a projekt össze-

tett sé gét, az erôforrásigényt tekintve az 

integ rált projekteknél egyszerûbb és kisebb. 

Alap ve tô célja egy adott kutatási, illetô-

leg inno vá ciós elképzelés megvalósítása, 

prob lé ma megoldása. További információ: 

www.cordis.lu/fp6/instrument-strp

5.5.  Koordinációs tevékenységek
(coordination action)

Általában több partner részvételével zajló 

pro jek tek, amelyek célja a kutatási és az 

inno vá ciós tevé keny sé gek közötti koor di ná-

ció meg te rem té se, a hálózatépítés. A vál-

lalt feladatok például a következôk lehetnek: 

kon fe ren ciák, találkozók szervezése, ta nul-

má nyok készítése, kutatók cseréje, közös 

in for má ciós hálózatok létrehozása, szak ér-

tôi csoportok mûködtetése. A tevékeny sé-
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gek közös vég zé se miatt ke let kezett kiadá-

sokat a támo ga tás 100 százalékig fedezi. 

További információ: www.cordis.lu/fp6/

instrument-ca

5.6.  Specifikus támogatási akciók

A korábbi kísérô akciókhoz hasonló pályáza-

ti lehetôség, amelyet a támogatott feladato-

kat tekintve leszûkítettek. Elsôsorban az 

ered mé nyek minél gyorsabb, hatéko nyabb 

fel hasz ná lását, terjesztését kívánják elô se-

gí te ni. Emel lett lehetséges stratégiai célok 

eléré sét segí tô, feltáró jellegû tevékenységso-

ro zat, illet ve közös akciók elôkészítését célzó 

intéz ke dé sek támogatása. Pályázatot nem 

csupán konzorciumok nyújthatnak be. Eze-

ket az akció kat ugyancsak 100 százalé kos 

támo ga tás ban részesíti az EU. További infor-

máció: www.cordis.lu/fp6/instrument-ssa/

5.7.  Kis- és középvállalkozók
(KKV-k) specifikus akciói

• Kooperatív kutatási projektek (CRAFT): 

A projekt célja, hogy a KKV-k egy csoport-

ja számára a KKV-knek alapvetôen fontos 

kutatási eredményt állítson elô. A kutatási 

tevékenységet jellemzôen egy kutatóintézet 

végzi (habár a KKV-k sincsenek kizárva a 

kutatásból), ennek kiadásait, szolgáltatását 

100 százalékig megtéríti a konzorcium, a 

keletkezô kuta tási eredmények tulajdonjoga 

a KKV-kra száll. 

• Kollektív kutatási projektek: Az elôzôhöz 

hasonlóan kutatóintézetet bíznak meg adott 

problémák kutatásával, a megbízó és a tulaj-

donos azonban nem a KKV-k egy csoportja, 

hanem egy-egy ôket képviselô ipari szövet-

ség. További információ: www.cordis.lu/sme 

5.8.  Kutatási infrastruktúrák

Az akció keretein belül elsôsorban már meg-

lé vô, jelentôs szereppel bíró, esetleg Európá-

ban is egyedi kutatási infrastruktúrák jobb 

kihasz nálását segítik elô, támogatják az 

ilyen infra struk tú rá kat mûködtetôk közötti 

kap cso lat épí tést, újabb infrastruktúrák elô-

ké szí té sé hez tanulmányok készítését, a fel-

hasz nálók számára pedig a hozzáférést. Igen 

kor lá to zott költségvetés áll rendelkezésre új 

infra struk túrák létesítésére. További infor-

máció: www.cordis.lu/fp6/infrastructures/
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5.9.  Marie Curie kutatói 
mobilitási akciók

A kutatók képzését, kutatócsoportok közöt-

ti kapcsolatok erôsítését, a kiválók elismeré-

sét segí tik ezek az akciótípusok.

A támogatások egy részét kutatásban, 

kuta tók képzésében aktív intézmények (egye-

te mek, kutatóintézetek, vállalatok) nyer he tik 

el. Az uniós támogatásban részesülô intéz mé-

nyek maguk hirdetik meg a szabad helye ket. 

A pályá za tok másik típusában a kuta tók sza-

ba don választhatják meg az ösz tön dí jas kép-

zés helyszínét. Az akciók harma dik típu sa a 

tudo má nyos kiválóság elisme ré sét célozza: 

kiváló kutatócsoportokat, egyé ne ket támo-

gat. További információ: www.cordis.lu/fp6/

mobility

6.  A pályázat benyújtása

A korábbiakkal ellentétben a nagyobb, bonyo-

lul tabb pályázatok esetében az unió a két kö-

rös pályáztatást fogja alkalmazni. Ez vár ha-

tó an tovább növeli a bírálati idôtartamot, de 

sok pályázót megkímél a pályázatírás fárad-

ságos munkájától, mivel elôször csak egy 

rövi debb pályázatot kell majd benyújtani, s 

azt csak akkor kell kidolgozni, ha a bírálók 

erre ér de mesnek találták.
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Milyen fôbb lépéseket kell megtennünk, 

mi lyen prob lé mákat kell átgondolnunk a 

pá lyá zat beadása elôtt?

• Információgyûjtés a pályázati feltéte lek-

rôl, a pályázati anyagról, a kiírásról.

› Internet: www.cordis.lu

› Hazai és nemzetközi kapcsolattartók, 

szak értôk, egyéb tanácsadó szervek 

meg ke re sé se.

› Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja.

• Kapcsolatfelvétel a potenciális partnerek-

kel, esetleg partnerkeresés.

• Megfelelô, közös kutatási program kidol-

go zása.

• Az erôforrások megtervezése, különös 

te kin tet tel az emberi erôforrásra, a meg-

fe lelôen megalapozott pénzügyi tervre.

• A szellemi tulajdonjogi kérdések tisztázása.

• Jogi, pénzügyi szakember felkeresése a 

meg fe le lô konzorciumi szerzôdés elô ké-

szí té sé hez.

• Az EU által jóváhagyott szerzôdéses felté-

te lek megismerése.

• Hazai háttértámogatási lehetôségek fel-

tárása. (www.om.hu/kutatas)

• Az anyaintézmény megfelelô tájékoztatá-

sa a vállalt kötelezettségekrôl, a ter ve-

zett te vékenységekrôl.

Az Európai Bizottság a sikeres pályázat után 

kez di meg a tárgyalást a partnerekkel, készí-

ti elô a szerzôdést, amely meghatározó lesz 

a késôbbiek során.

7.  Értékelési szempontok

A pályázatokat igen szigorú kritériumrend-

szer alapján bírálják el. Az itt kiemelt ér té-

ke lé si szempontok egy része a pályázat jel-

le gé tôl függôen változhat. Minden esetben 

meg ta lál hat juk azonban a bírálati szempon-

to kat az erre vonatkozó munkaprogramban, 

illet ve az értékelési útmutatóban.

• A program célkitûzéseivel való összhang

A javasolt projekt eleget tesz-e az adott felhí-

vás ban és munkaprogramban megfogalma-

zott tudományos, technikai, társadalom- és 

gaz da ságtudományi feltételeknek.

• Tudományos kiválóság

› Pontosan meghatározott, kellôképp 

fóku szált kutatási célok.

› A jelenlegi ismeretekhez képest egyér-

telmûen elôremutató, fejlôdést hozó 

ered mények.

› A tudományos megközelítés, módszer 

valószínûsíti az eredmények elérését.

• Várható hatás

› A legjobb hatást egyértelmûen euró-

pai szin ten lehet elérni.

› A közösségi támogatásnak nagy hatá-

sa lehet az akcióra, a vállalt programra 

és ered ményeire.

• A konzorcium minôsége

› A résztvevôk által alkotott konzorci um 

kiváló minôségû tudományos szem pon-

tok alapján.
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› A tagokat megfelelôen választották-e 

ki az adott feladat elvégzéséhez.

› A partnerek tudása, szakértelme kie-

gé szíti-e egymást.

• A menedzsment minôsége

› A projekt menedzsmentje kiváló.

› Megfelelô tervvel rendelkeznek-e a 

pro jekt során keletkezett tudás, szelle-

mi tulajdon és egyéb innovációval kap-

cso la tos tevékenység menedzselésére.

• Források mobilizálása

› A projekt rendelkezik-e a végrehajtás-

hoz szük sé ges erôforrásokkal (embe ri, 

pénz ügyi erôforrások, eszközök stb.).

› A források megfelelôen integráltak-e 

a projekt egységének biztosításához.

› Megfelelô pénzügyi tervvel rendel ke-

zik-e a projekt.

A bírálók független, nagy szaktekintélyû 

kuta tók, szak em be rek. A bizottság adatbá-

zi sá ba bár ki je lent kez het a www.cordis.lu/

experts/fp6_candidature.htm címen.

8.  A pályázatíráshoz 
szükséges segédanyagok, 

hazai tanácsadók

A 6. Keretprogramhoz kapcsolódó jogsza bá-

lyok ban szabták meg a támogatások cél te rü-

le teit, az igénybe vehetô közösségi tá mo ga tá-

sok egy területre jutó összegét, va la mint az 

ál ta lá nos rész vé teli feltéte le ket. A pályázók 

számára azonban igazi segít sé get a mun ka-

prog ra mok, a pályázati fel hí vá sok, az úgy ne-

ve zett modellszerzôdé sek és az ezek hez kap-

cso ló dó útmutatók nyúj ta nak.

A munkaprogramok (work programme) 

kife je zet ten a pályázók számára összeállí-

tott, gya kor lati tud ni va ló kat tartalmazó doku-

men tu mok. Va la mennyi alprogram vonat ko zá-

sá ban készí tett az Európai Bizottság ilyen 

mun ka prog ra mot, így elôször is ez zel a tájé-

koz ta tó val érdemes megismer ked nünk. 

A munkaprogram a pályázati felhívás 

(call for proposals) nélkül azonban csak egy 

terv, tájékoztató jellegû olvasmány. Pályá-

za tunk szempontjából a kiírás ismere te 

nagyon fontos, hiszen itt találhatjuk meg 

a pon tos beadási határidôket, az adott idô-

szak ban megpályázható témaköröket, az 

igény be vehetô pályázati formát (instru-

ment), valamint az akcióra szánt támogatási 

ke re tet. A felhívások megjelennek az Euró-

pai Közösségek Hivatalos Lapjában, de a 

http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm honlapról is 

le tölt he tôk (magyar nyelvû öszefoglalójukat 

a HunOR Iroda honlapja is közli). 

A pályázatok elkészítését a pályázati út mu-

ta tók segítik (guide for proposers). 

Hasonlóan „kötelezô olvasmány” a ko moly 

pályá zó számára az úgynevezett modell szer-

zô dés (model contract). Nyertes pályá zat 

ese tén az Európai Bizottsággal vala mennyi 

részt ve vô szer zô dést köt. A modell szer zô dés 
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tar tal maz za a közösségi támo ga tás igény be-

vé te lé re vonatkozó jogi, pénz ügyi sza bá ly o-

kat, vala mint a projekt ad mi niszt ráció já val, 

mened zse lé sé vel kap cso la  tos fon to sabb el vá-

rá sokat, s mellékletként a pro jekt során vég-

zett kutatási és más tevé keny sé gek leírását.

 Amennyiben a pontos pénzügyi feltéte-

lek rôl sze ret nénk tudakozódni, a pénzügyi 

útmu ta tót (financial guideline) érdemes át la-

poz nunk, így nem érhet bennünket meg le-

pe tés a ké sôbbi szakaszokban. Az EU fon-

tos nak tart ja a szellemi tulajdonjogi (IPR, 

intellectual property rights) kérdések egy sé-

ge s kezelését, a témával kapcsolatban fel me-

rült kérdéseket válaszolja meg az erre vonat-

kozó útmutató. Az etikai vonatkozáso kat 

tartalmazó útmutatók is hamarosan fel ke rül-

nek az internetre. Megtalálható a rész le tes 

értékelési útmutató (evaluation guideline) is, 

valamint a szerzôdéskötési fázis ra vonat ko-

zó ismertetô (negotiation guideline).

A sok-sok útmutató és jogszabály elol va-

sá sa elôtt azonban a keretprogramokban 

nem jártas érdeklôdôknek érdemes igénybe 

ven niük a rendelkezésre álló más informá-

ciós lehetôségeket, például a nemzeti kap-

cso lat tar tók (National Contact Points, NCP, 

lásd Melléklet), a programbizottsági tagok, 

a régiókban mûködô, valamint a tematikus 

terü le tek hez kapcsolódó pályázati irodák, 

továbbá a Brüsszelben mûködô HunOr Iroda 

segítségét. 

9.  Változások az 
5. Keretprogramhoz képest

Fontos rámutatni a 6. Keretprogram néhány 

olyan jellemzôjére, amely a korábbiakhoz 

képest nagy változást mutat. Amellett, 

hogy új kuta tási területek kaptak prioritást, 

új pályá za ti típusok, új nyelvezet jelent meg, 

ezek kel együtt új szabályrendszer ( jogsza bá-

lyok, részvételi feltételek, modellszerzôdé-

sek) is keletkezett.
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Az 5. Keretprogram pályázatainak mikro-

me ned zsment szintig terjedô adminiszt rá ció-

ját a Kutatási Fôigazgatóság végezte, végzi. 

A szigorú és részletes, illetve helyenként nem 

túl praktikus szabályok következtében azon-

ban az adminisztratív eljárások – a jelenté-

sek ellenôrzése, a szerzôdések módosítása 

– igen hosszadalmassá váltak. A Bizottság és 

a pályázók terheinek csökkentése, valamint 

a hivatalos ügyintézés gyorsítása érdekében 

a 6. Keretprogramra egyszerûbb eljárásokat 

dol goztak ki: gördülékenyebbé tették a szer-

zôdéskötést, és a részletes pénzügyi terve-

ket is rövidebb idôszakokra vonatkozóan 

kell kidol go zni. Emellett lehetôvé teszik a 

kon zor ciumok késôbbi bôvítését.

A 6. Keretprogramban nagyobb szabadsá-

got kívánnak biztosítani a konzorciumnak az-

zal is, hogy a támogatás elosztásáról a Bizott-

ság már nem kíván az eddig meg kö ve telt 

rész le tességgel tudni. A pénz elosz tá sá ról te-

hát a tagok maguk között ren del kez nek majd, 

és a korábbi költségkategóriák is csu pán az 

iránymutatást szolgálják, nem vál nak a pénz-

ügyi ter vek és elszámolások kö te le zô részévé.

A partnerek egyenjogúvá válnak – nem 

különböztetik meg ôket fô- és társszerzô dô-

ként (principal/assistant contractor) –, ezzel 

együtt a szellemi tulajdonjogi kérdések is 

egy sze rûb bek, áttekinthetôbbek lesznek. 

A konzorciumi szerzôdés jelentôsége meg-

nô, ál ta lá ban kötelezô lesz, erre a pályá za ti 

felhívás minden esetben útmutatást ad. Vár-

ha tó an nehézséget jelent majd az ellen ôr zés 

szigorítása: minden nagyobb projekt idôsza-

kos elszámolásait auditáltatni kell majd vagy 

egy külsô auditorral, vagy egy, a projekttôl 

füg get len, erre felhatalmazott pénzügyi 

szak em ber rel (közintézmény esetén). 

További újdonság, hogy a projekt me ned-

zse lé sé vel kapcsolatos kiadásokat teljes 

mér ték ig megtéríti az unió (ide tartozik az 

audi tá lás költsége is), amennyiben ez nem 

halad ja meg a támogatás 7 százalékát. 
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10.  Alapvetô pénzügyi 
tudnivalók

A korábbiakhoz képest több szempontból is 

meg vál to zott a projekttel kapcsolatos kiadá-

sok kiszámítási módja, a pénzügyi tervek és 

jelentések rendszere, valamint a pénzügyi 

támogatás rendszere. Ezért a modellszer zô-

dés ben található pénzügyi feltételeket, illet-

ve a pénzügyi útmutató gyakorlatia sabb tájé-

koz ta tó ját érdemes idôben megismer nünk.

A résztvevôk saját nemzeti szabályaik 

alap ján tartják nyilván a projekttel összefüg-

gô, és a projekt idôtartama alatt keletkezett 

kiadá sai kat. A jelentéseket egy független cég-

gel/sze méllyel kell auditáltatniuk. Egye te mek, 

köz intézmények esetében nem szüksé ges kül-

sô auditáló cég igénybevétele, egy erre fel ha-

tal ma zott, független szakértô is eljár hat. 

Az elszámolások nem tartalmazhatnak 

áfát és vámot, semmiféle kamatot vagy hasz-

not. Az áfát az érvényes szerzôdés és jelen té-

sek birtokában lehet visszaigényelni az ille té-

kes adóhatóságnál.

A projektek részletes pénzügyi terveit 18 

hónapra kéri elkészíteni a Bizottság, a jelen-

tések rendszerint 12 hónapra vonatkoznak. 

A támogatás egy része, amely a következô 

perió dus munkáját teszi lehetôvé, már a szer-

zô dés kö tést követôen megérkezik, a továb bi 

részleteket az aktuális jelentések elfo ga dá-

sa után utalják át. A támogatásokat a pro-

jekt koordinátora kapja meg, aki köte les a 

Bizott ság gal kötött szerzôdésben, valam int 

a kon zor ciumi szerzôdésben fog lal tak nak 

meg fe le lôen cselekedni, és a támo ga tást 

a többi résztvevô számára hala dék ta la nul 

tovább utalni. A konzorciumi szer zô dés ben 

kell lefek tet ni a tagok pénzügyi vál la lá sait, a 

tá mo gatás mér té két, ebbe a Bizott ság nem 

avat kozik be. 

A támogatást a korábbiakban a Bizott-

ság által mesterségesen meghatározott költ-

ség ka te gó riák alapján ítélte meg, szigorúan 

ragasz kod va az elô ze tes tervekhez. A 6. 

Keret prog ram ban ezek a kategóriák már 

nem létez nek. A támo gatás mértékének 

meg ha tá ro zá sa kor több ténye zôt vesznek 

figye lem be:

• a projektben végrehajtott tevékenységek 

jellegét: kutatás-fejlesztés/innovációs tevé-

keny ség, demonstráció, képzés, menedzs-

ment;

• a résztvevô által alkalmazott költségmo-

dellt: teljes költségelszámolás (full cost, FC), 

teljes költségelszámolás fix rezsiköltséggel 

(full cost flat rate, FCF), addicionális költség-

el szá molás (additional cost, AC);  

• a pályázat típusát: integrált projekt, kivá-

ló sá gi hálózat stb.;

• a pályázó típusa (abból a szempontból 

érde kes, hogy a K+F állami támogatások-

ról szóló keretszabályok alá tartozik-e a 

pályázó).
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Emellett fontos ismerni a támogatási le he tô-

ség fajtáját: fix összegû (lump sum), hoz zá-

já ru lás a költségekhez (grant to the budget), 

az integ rációt elôsegítô támogatás (grant 

for integration).

Költségelszámolási modellek:

• FC: a pályázó rendelkezik olyan elszámo-

lá si rendszerrel, amelyben tételesen, ponto-

san meg jeleníthetôk a projekt során felme-

rült köz vet len és közvetett (például rezsi) 

költ sé gek. Kuta tás-fejlesztési projekt eseté-

ben a támo ga tás 50 százalék lehet. Ilyen 

rend szer ben dol goz nak a vállalatok, vállal ko-

zá sok.

• FCF: a pályázó ugyan pontosan meg tudja 

jeleníteni a projekttel kapcsolatos költségeit, 

de cél szerûbb, ha a közvetett költségekre 

(rezsi) egy fix büdzsét használ, amelyet a 

köz vet len költségek 20 százalékában hatá-

roz nak meg. Kutatás-fejlesztési projekt ese-

té ben a támogatás a közvetlen költségek 50 

százaléka, valamint a fix büdzsé. Ilyen elszá-

molást alkalmazott sok kutatóintézet, egyes 

vállalkozások. A 6. Keretprogramban elôre-

láthatóan csak KKV-k alkalmazhatják.

• AC: a pályázó nem rendelkezik olyan 

el szá molási rendszerrel, amelyben lehetôvé 

válna a projekttel kapcsolatos közvetett és 

közvetlen kiadások pontos megjelenítése. 

A projektben elszámolhatók a projekt során 

felmerült, kifejezetten a projekttel összefüg-

gésben keletkezett kiadások, amelyek más 

forrásból nem támogatottak. Ez a modell 

csak adott intézménytípusok (egyetemek, 

állami finanszírozású kutatóintézetek) által 

használható. A költségeket 100 százalékig 

térítheti meg az unió, bármely tevékenység 

esetében.

A támogatás formái:

• Az integrációt elôsegítô támogatás: a 

kiválósági hálózatok esetében használatos 

for ma; a támogatás függ a hálózatba be vont 

kutatók számától, a kutatási területtôl, a 

meg va ló sítandó tevékenységektôl, az integ-

rá ció fokától és a valódi kiadásoktól.

• A projekt költségvetéséhez való hoz zá já-

ru lás: a támogatás az elôzetes költség terv-

ben szereplô összeg adott százaléka (tevé-

keny sé gtôl függôen). Az integrált projektek, 

a KKV-akciók támogatása ilyen módon 

folyik.

• Fix összeg: jellemzôen a mobilitási akciók-

nál elôre meghatározott, például az ösz tön-

díj mértéke, az utazási támogatás orszá gon-

ként.

11.  Szerzôdéses feltételek

Az Európai Bizottság valamennyi résztve-

vô vel szerzôdést köt. A szerzôdés keretei 

ismer tek, általános érvényûek, valamennyi 

pályá zó ra egyaránt vonatkoznak. A keret-

prog ram hon lap járól letölthetôk ezek az 

úgy ne ve zett modellszerzôdések.



27

A modellszerzôdések számát – a könnyebb 

felhasználás érdekében – a Bizottság csök-

ken tette. A szerzôdések összetétele:

• Törzsszöveg (core contract): gyakorla-

ti lag valamennyi projekttípusban azonos, 

tar tal maz za a konzorciumra, a szerzôdés 

tár gyá ra, az elszámolási modellre, a tá mo-

ga tás ra jellemzô alapadatokat, a mel lék le tek 

meg ne ve zé sét.

• 1. sz. melléklet: Technikai feltételek. 

A pro jekt mun ka részletes leírását tartal ma-

zó dokumentum.

• 2. sz. melléklet: Általános feltételek. 

A rész: Tartalmazza az alapdefiníciókat, 

ki tér a konzorcium és a tagok általános jogi 

és adminisztratív kötelezettségeire, a pro-

jekt megkötésének, a szerzôdés felfüggeszté-

sé nek, meghosszabbításának, megszûnésé-

nek eseteire, a jelentéskészítés részleteire, a 

bizalmasság és publikáció feltételeire.

B rész: Szellemi tulajdonjogi feltételek.

C rész: Pénzügyi feltételek

Pontosan definiálja az elszámolható költsége-

ket, az elszámolási modelleket, a támoga tás 
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maximális összegének kiszámítását, a je len-

té sek elkészítésének kritériumait, az audi tá-

lás ra és a szankciókra vonatkozó tudniva-

lókat.

D rész: Szerzôdésszegés és szankciók.

E rész: Záró rendelkezések.

• 3. sz. melléklet: Speciális feltételek. Az 

adott pályázati formára jellemzô feltéte le-

ket részletezi.

• Egyéb mellékletek: Amennyiben a konzor-

ciumi tagok vagy a Bizottság szükségesnek 

tartja, elôírhatja további mellékletek szüksé-

gességét.

• Kiegészítô formanyomtatványok (például 

a part ne rek csatlakozásához szükséges 

nyom tat vány).

A szerzôdés akkor lép életbe, amikor 

a Bizott ság és a koordinátor aláírták azt, 

ugyan akkor a szerzôdésben a koordinátor 

fele lôs sé get vállal azért, hogy a megnevezett 

tagok adott határidôn belül csatlakozzanak 

a szer zô dés hez.

A partnerek egyenrangúak, a Bizottság 

nem tesz kö zöttük különbséget aszerint, 

hogy ki mek ko ra feladatot vagy pénzügyi 

kö te le zett sé get vállalt. A koordinátor a szer-

5. táblázat. A támogatás alakulása pályázati típusonként és tevékenységenként FC és FCF elszámolás esetén

Maximális 

támogatás

Kutatás-

fejlesztés/

innováció

Demon-

strá ció
Képzés

A konzorcium 

menedzselése
A támogatás fajtája

Kiválósági hálózat 100%
Integrációt elôsegítô 

támogatás

Integrált projekt 50% 35% 100%

100%

a támogatás 

max. 7%-ig

Hozzájárulás a költségekhez

Célzott kutatási/

innovációs projekt
50% 35%

100%

a támogatás 

max. 7%-ig

Hozzájárulás a költségekhez

KKV-akció 50%

100%

a támogatás 

max. 7%-ig

Hozzájárulás a költségekhez

Infrastruktúra 

akció
50%

100%

a támogatás 

max. 7%-ig

Hozzájárulás a költségekhez

Koordinációs akció 100%

100%

a támogatás 

max. 7%-ig

Hozzájárulás a költségekhez

Specifi kus 

támogatási akció

100%

a támogatás 

max. 7%-ig

Hozzájárulás a költségekhez, 

vagy fi x összegû támogatás
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zô dés ben többletfeladatokat vállal – így pél-

dá ul a szerzôdéskötéskor, illetve a támoga-

tás át uta lá sa kor –, de a kutatás területén 

nem ruház rá többletjogokat a szerzôdés. 

A kon zor cium menedzselésével kapcsola-

tos költsé ge ket a Bizottság 100 százalékig 

megtéríti valamennyi résztvevô esetében. 

A Bizottság elôírhatja – már a szerzôdés 

meg kö té se elôtt – konzorciumi szerzôdés 

meg kö té sét a tagok között. Mivel a konzor-

ciumi szerzôdés tartalmazza a tagok egymás 

közötti viszonyára vonatkozó jogi, pénzügyi, 

egyéb – például menedzselési – kérdéseket, 

a konzorciumi szerzôdést érdemes meg-

felelô körültekintéssel elôkészíteni, szakem-

berek segítségét kérni. A Bizottság a kon-

zorciumi szerzôdésre vonatkozóan csupán 

egy útmutatásként szolgáló listát adott ki, 

kötelezô érvényû modellszerzôdést nem (5. 

táblázat).
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Magyarul:

www.om.hu/kutatas

www.om.hu/ist

www.hunoriroda.hu

www.tetalap.hu

http://6kp.info.omikk.bme.hu/

Angolul:

Az Európai Kutatási Térség

www.cordis.lu/rtd2002/era-debate/era.htm

www.cordis.lu/rtd2002/era-developments/

developments.htm

http://europa.eu.int/comm/research/era/

index_en.html

Általános információ a 6. Keretprogramról

www.cordis.lu/fp6/

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/

index_en.html

www.cordis.lu/rtd2002/fp-debate/fp.htm

Alapdokumentumok

www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/

documents_en.html

A 6. Keretprogram specifikus programjai

www.cordis.lu/fp6/activities.htm

www.cordis.lu/rtd2002/fp-activities/

activities.htm

www.cordis.lu/rtd2002/fp-activities/

areas.htm

Részvétel a 6. Keretprogram pályázataiban

www.cordis.lu/fp6/step.htm

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/

how-to-participate_en.pdf

Pályázati felhívások és határidôk

fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm

Projekttípusok, új eszközök

www.cordis.lu/fp6/instruments.htm

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/

instruments_en.html

www.cordis.lu/rtd2002/fp-activities/

instruments.htm

A szerzôdésmintákkal kapcsolatos információ

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/

working-groups/model-contract/index_

en.html

Gyakran feltett kérdések

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/

faq_en.pdf

http://europa.eu.int/comm/research/faq.html

Németül: 

www.kowi.de

www.eubuero.de

www.bit.ac.at

IV.  További információforrások
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Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai 

Unióról, Magyar Országgyûlés, 2001.

Európa kislexikon. Az Európai Unió és 

Magyar or szág, Budapesti Közgazdaságtu-

do mányi Egyetem Vezetôképzô Intézet, 

Budapest, 1999.

Communication from the Commission: 

More Research for Europe, Towards 3% of 

GDP, Brüsszel, 2002. 9. 11.

P. Busquin kutatásért felelôs EU-biztos fel-

szó la lása az MTA-n, Budapest, 2002. 02. 25.

A new Framework Programme for Europe-

an Research

Az Európai Bizottság Kutatási 

Fôigazgatóságának kiadványa, 2001.

The 6th Framework Programme in Brief

Az Európai Bizottság Kutatási 

Fôigazgatóságának kiadványa, 2002

A 6. Keretprogram honlapján (www.cordis.lu) 

meg található joganyagok, fel hí vá sok, útmu-

ta tók és egyéb segéd anya gok.

V.  Felhasznált irodalom
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Melléklet
Ideiglenes magyar nemzeti kapcsolattartók (NCP-k) az EU 6. Keretprogramban

Szakprogram Ideiglenes NCP Intézmény, cím Telefon, fax, e-mail

NCP koordináció
Kleinheincz 
Ferenc

Oktatási Minisztérium Kutatás-
fejlesztési Helyettes Államtitkársága, 
1052 Budapest, Szervita tér 8

Tel: +36 1 484 2579
Fax: +36 1 266 2055
E-mail: ferenc.kleinheincz@om.hu

Genomika és biotechnológia az 
egészség szolgálatában 

Dr. Glasz Tibor
Oktatási Minisztérium Kutatás-
fejlesztési Helyettes Államtitkársága, 
1052 Budapest, Szervita tér 8

Tel: +36 1 484 2532
Fax: + 36 1 318 7076
E-mail: tibor.glasz@om.hu

Az információs társadalom 
technológiái

Bognár Vilmos 
Oktatási Minisztérium Kutatás-
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Zsigmond Attilának az anyag összeállításában nyújtott segítségéért.



Csuzdi Szonja

EU-referens

Oktatási Minisztérium

A csatlakozási tárgyalások elsô fejezetei közé került a tudományról és a 

kutatásról szóló, ez ugyanis a Közösség számára „könnyebb”, várhatóan 

kevesebb problémát okozó területnek ígérkezett. Az Európai Bizottság 

pozitívan értékelte Magyarország K+F teljesítményét is: „A tudományos 

teljesítmény alapján Magyarország világviszonylatban is az elsô húsz ország 

közé tartozik.“ A magyar kutatói közösségek eredményes bekapcsolódása 

a nemzetközi tudományos és technológiai együttmûködési programokba 

jó alapot teremtett a sikeres csatlakozási tárgyalások nyomán lehetôvé 

váló, immár teljes körben történô társulásra 1998-tól az 5. Keretprog-

ramhoz, majd 2002-tôl a 6. Keretprogramhoz. Az e füzetben olvasható 

információk – közülük is elsôsorban a pályázatokkal kapcsolatosak – azt 

kívánják elôsegíteni, amire esélyünk van: hogy a magyar tudományos élet a 

csatlakozás nagy nyertesei közé tartozzon.
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