
„Tudás, alkotás, érték”
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi

programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja

Vass Ilona, általános alelnök
Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia
Budapest, 2007. március 29.



www.nkth.gov.hu | 2.2007. március 29.

TTI stratégia célja

A hazai vállalatok versenyképességének 
javítása az innováció ösztönzésével
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Hazai K+F szférának jutó források

• Innovációs Alap (NKTH-GKM)
30-40 milliárd Ft évente

• GOP K+F prioritás (GKM-NFÜ)
Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

35,5 milliárd Ft évente

• FP7 (EU)
20-30 milliárd Ft évente
( a teljes költségvetés ~ 1%-a )
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Innovációs Alap

• Bevétel:
- 50%-a vállalati befizetés (innovációs járulék)

- 50%-a állami befizetés (központi 
költségvetés, 2 éves késessel)

• Felhasználás:
nyílt pályázati úton (az Alap 3%-át 
pályázaton kívüli egyedi támogatásra)
40%-ot közvetlenül vállalatoknak
25%-ot regionális felhasználásra
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Innovációs Alap felhasználásnak 
elvei

• Fókuszálás -az erıforrások koncentrálása 
ígéretes területekre

• Hasznosítás -új magyar termékek, új 
innovatív vállalkozások

• Regionális decentralizáció –KKV-k
innovatív képességeinek fejlesztése
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Innovációs Alap, 2006 évi pályázatok
(Kötelezettségvállalás: 33,8 Mrd Ft)

Helyi innovációs 
hálózatok, 

Innocsekk -
Régiók

Egyetemi oktatói és kutatói 
ösztöndíjak 

Húzóágazatok, innovációs 
klaszterek

Megújuló energiaforrások

Bilaterális kutatások, nano-
és biotechnológia

Regionális egyetemi 
tudásközpontok

EUREKA, FP6
Kutatók alkalmazása 

KKVk-ban

Egyéni 
innovációs 

ötletek, spin-off, 
beszállító KKV-k

Stratégiai 
kutatás

Alapkutatás, 
fiatal kutatók

Megjegyzés: A buborékok nagysága 

a támogatás összegével arányos

kommunikáció
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Innovációs Alap, 2007. évi  felhasználás

Új pályázatokra 
felhasználható
szabad forrás: 
6,58 Mrd Ft

0,18. cím - Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés

1,377. cím - Alapkezelınek átadott pénzeszköz

0,056. cím - Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása

0,095. cím - A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer támogatása

0,494. cím - A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása

-3. cím - Kutatás-fejlesztést és innovációt támogató EU társfinanszírozású programok hazai támogatása (GOP)

1,5Déri Miksa program

0,56Bilaterális pályázatok

0,54ESZAK Kutatási Alap hozzájárulás

2,6Szabad forrás (A 2007-ben tervezett programok tárgyévi kiadásai)

3,08Determinációk

5,682. cím - A nemzetközi együttmőködésben megvalósuló innováció támogatása

0,4Irinyi János Program 5let 2005, 2006 (folytatás)

0,7Apponyi Albert Program 2007 (elıirányzat: 1 Mrd Ft)

1,88Jedlik Ányos Program 2007 (elıirányzat: 8 Mrd Ft)

1NKTH-OTKA közösen meghirdetendı pályázat 2007

3,98Szabad forrás (A 2007-ben tervezett programok tárgyévi kiadásai)

29,77Determinációk

33,751. cím - Hazai innováció támogatása

41,53Összesen:

(Mrd Ft)

Determináció + 
ESZAK: 
33,39 Mrd Ft
84,16%-os

Zárolt 
maradvány: 

30,7 Mrd Ft
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Innovációs Alap 2007 évi felhasználása

Célok szerint:
• Hazai innováció ösztönzése 

• Nemzetközi együttmőködések ösztönzése

Kedvezményezettek szerint:
• K+F-t végzı cégek

• Induló tudás intenzív cégek
• Innovatív, K+F kapacitással nem rendelkezı cégek

• Tudás infrastruktúra
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2007 évben meghirdetendı programok I.

Hazai innováció ösztönzésére

• Jedlik Ányos program – kutatói és vállalati K+F  
együttmőködések (1,88 Mrd  Ft)

• Irinyi János program – egyéni innovatív ötletek 
megvalósítása vállalkozásokon keresztül (0,40 Mrd 
Ft)

• NKTH-OTKA pályázat - A gazdaságban 
hasznosuló, innovációt megalapozó alapkutatás 
támogatása ( 1 Mrd Ft)

• Apponyi Albert program – technológiai innováció
és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek 
javítása ( 0,70 Mrd Ft)
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2007 évben meghirdetendı programok II.

Nemzetközi együttmőködések ösztönzése

• Déri Miksa program – EU K+F és 
innovációs programokhoz való
bekapcsolódás ösztönzése ( 1,5 Mrd Ft)
(EUREKA, JTI, ETP, brüsszeli K+F iroda)

• Bilaterális pályázatok – TéT
együttmőködések támogatása, kétoldalú
nemzetközi megállapodások alapján (0,56 
Mrd Ft)
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FP7: az európai kutatási stratégia

Célkitőzések:
1. európai kiválósági központok létrehozása 

a laboratóriumok együttmőködésén 
keresztül; 

2. az európai technológiai 
kezdeményezések elindítása; 

3. az alapkutatás kreativitásának ösztönzése 
a kutatócsoportok európai szintő
versenyén keresztül; 

4. Európa vonzóvá tétele a legjobb kutatók 
számára; 

5. európai léptékő kutatás-fejlesztési 
infrastruktúrák fejlesztése; 

6. a nemzeti kutatási programok 
koordinálásának erısítése.
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Az FP7 fı szerkezete
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FP7 (2007-2013) - 54 Mrd EUR

Együttmőködés; 
32413

JRC; 1751Euratom; 2751
Kapacitások; 4097

Emberek; 4750

Ötletek; 7510
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FP7-ben a magyar részvétel növelése

• vállalatok részvételének erısítése

• a magyar kutatóközösség, elsısorban a 
vállalatok által koordinált projektek 
számának növelése,

• a magyar részvevık projekt részesedésének 
nıvelése
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FP7, tervezett rásegítı intézkedések

• Rásegítı pályázat
– Cél: a koordinátorok számára segítségnyújtás a 
pályázat elıkészítéséhez, illetve nyertes projekt 
esetén a szerzıdés megkötéséhez

• Magyar koordinátorok hálózatának kialakítása
– Cél: a korábbi keretprogramban koordinátori 
szerepet vállalók szakmai tudásának átadása

• Képzések szervezése
(projektmenedzsment, pénzügyi elszámolás, IPR)

• Támogató irodák hálózatának újraformálása és 
megerısítése
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FP7 pályázatokat ösztönzı szakmai 
tanácsadó hálózat

• Nemzeti Kapcsolattartó Pontok (NCP) feladata
– Információterjesztés (pályázati felhívásokról,pénzügyi. Elszámolási 

kérdésekrıl, bírálati szempontokról…),

– Segítségnyújtás,

– Tanácsadás (pályázatírás, projektmenedzsment…),

– Partnerkeresés

– Információs napok, workshop-ok szervezése

• Programbizottsági Tagok (PC) feladata
– Munkaprogramok kidolgozásában való részvétel,

– Policy making
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Brüsszeli K+F kapcsolati iroda 
kialakítása

• Az iroda által ellátandó tevékenységek:
– A magyar kutatói közösség „reklámozása”, 

népszerősítése Brüsszelben
– A 7 K+F keretprogrammal kapcsolatos információk 

(általános, pályázatírási és pénzügyi-jogi területen) 
győjtése, kapcsolatépítés

– Pályázati figyelés és tanácsadás
– Partnerközvetítés a magyar kutatók keretprogram-

projektekbe való bekapcsolódásának elısegítésére
– A brüsszeli TéT attaséval való

együttmőködés/kapcsolattartás

• Kialakítás: nyílt pályázat, 3 évre 250 mFt
keretösszeggel
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Segítı hálózat építése

Európai 

Bizottság

NKTH

PC- NCP

rendszer

Kutatóközösség, 

vállalkozások

Brüsszeli iroda

hazai támogató

irodahálózat

Tagállamok 

hasonló

brüsszeli irodái

Tagállamok és 

társult államok 

PC-i, NCP-i
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A nemzeti kutatási programok és FP7

Új kezdeményezés a Bizottság és a tagállamok 
között: közös kalap az FP7 és nemzeti 
finanszírozásból

• JTI: Európai Közös Technológiai 
Kezdeményezések, ARTEMIS

• A169 AAL,, EUROSTARS

• ETP: Európai Technológiai Platformok

- alulról jövı kezdeményezések az FP7 
munkaprogramjainak, projektjeinek kialakítására

- Nemzeti Technológiai Platformok > ETP
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NKTH 2007 évi horizontális céljai 

• A közpénzek hatékony felhasználása 
érdekében a monitoring rendszer
bevezetése

• Gyorsabb, bürokrácia mentesebb ügyintézés 
érdekében jogszabályi dereguláció

• Szakszerőség- intézmény fejlesztés, 
technológiai, szolgáltatói kompetenciák 
erısítése
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Köszönöm a figyelmet!

További információ: www.nkth.gov.hu


