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Mi a EUROSTARS-2 program?

• Az EUREKA  tagállamok és az Európai Bizottság közös programja (jogalap: 

EUSZ 185. cikke, korábbi EKSZ 169. cikk)

• Cél: innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F 

tevékenységet végző kis- és középvállalkozások támogatása nemzetközi 

együttműködésben megvalósuló K+F projekteken keresztül

• Minden technológiai terület felé nyitott a program (bottom-up)

• Projektek futamideje: max 3. év

• A projekt innovatív termék, eljárás, szolgáltatás létrehozását célozza,    
amelynek piaci hasznosítása a projekt zárását követő két éven belül megkezdődik

• Kiegyensúlyozott partnerség a konzorciumon belül: egy partner v. ország sem viseli 
a projekt költségvetésének több mint 75%-át

• A pályázatok beadása folyamatos, évente kétszer értékelés 



EUROSTARS-2 program

2014-2020 közti időszakra szóló többéves közös program

• EUREKA tagállamok hozzájárulása a program költségvetéséhez

várhatóan 861 millió euró

• Európai Bizottság hozzájárulása várhatóan 287 millió euró

• Teljes közfinanszírozás: közel 1.15 milliárd euró

• Jogalap: az Európai Tanács és az Európai Parlament döntése alapján az

Európai Bizottság és az EUREKA-EUROSTARS Titkárság (ESE)

megállapodása 2014. december 18-án
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total costs of applications funded

€1.15 billion

number of participants

2,240

number of approved projects

699

total costs of applications

€3.07 billion

number of applicants

7,425

number of applications

2,330

41
countries
involved

30%
success

rate

1,15 B
estimated 

public 
funding
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Countries

36 countries

Austria

Bulgaria

Belgium

Canada

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Israel

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

The Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovak Republic

Slovenia

South Africa

South Korea

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom



A program  menedzsmentje

• Központi, nemzetközi 
szint

• Közös pályázati felhívás

• Pályázatok benyújtása

• Pályázatok értékelése, 
rangsor kialakítása, 
nemzetközi bírálók 
bevonásával

• Lebonyolító: EUREKA-
EUROSTARS Titkárság, 
Brüsszel

• Nemzeti szint

• Finanszírozás

• Szerződéskötés

• Beszámoltatás

• Lebonyolító: 
nemzeti hatóság 
(NKFI Hivatal)



EUROSTARS-projekt

▪ Minden technológiai terület felé nyitott a program (bottom-up)

▪ Projektek futamideje: max 3. év

▪ A projekt innovatív termék, eljárás, szolgáltatás létrehozását célozza, 
amelynek piaci hasznosítása a projekt zárását követő két éven belül
megkezdődik

▪ Legalább egy másik EUROSTARS-tagállamban működő intézményt is be kell 
vonni a projektbe (KKV, nagyvállalat, egyetem, kutatóintézet) 

▪ Kiegyensúlyozott partnerség a konzorciumon belül: egy partner v. ország sem viseli 
a projekt költségvetésének több mint 75%-át

▪ A pályázatok beadása folyamatos, évente kétszer értékelés

▪ Projektvezető: kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozás !!!

▪ A projekt összköltségének 50%-át a kutató-fejlesztő KKV-knak kell viselniük 

(alvállalkozói ktg. nélkül) 



EUROSTARS-2 program

A program indulása: 2013. október

2021. évi beadási határidő: 2021. február eleje (az EUROSTARS-2 utolsó

pályázati fordulója!)

A pályázati fordulóban közfinanszírozással 32 tagállam vesz részt: Ausztria,

Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Dél-Afrika, Dél-Korea, Észtország,

Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Izrael, Kanada,

Lettország, Litvánia, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Nagy-

Britannia, Németország, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország,

Szlovákia, Szlovénia, Törökország

Nem vesz részt: Ciprus, Görögország, Olaszország, Románia



Kiknek szól?

• K+F KKV (EU meghatározása alapján)= EU KKV-definíció + 

• A) 100 főt vagy kevesebbet foglalkoztató KKV-k esetén 

➢ Legalább 5 teljes állású alkalmazott (FTE) kutató-fejlesztő tevékenységet folytat, vagy 

teljes állású alkalmazottaik 10%-a K+F tevékenységet folytat

➢ vagy éves forgalmuk legalább 10%-t kutatás-fejlesztésre fordítják

• B) 100 főnél többet foglalkoztató KKV-k esetén

➢ Legalább 10 teljes állású alkalmazott (FTE) kutató-fejlesztő tevékenységet folytat, 

vagy teljes állású alkalmazottaik 10%-a K+F tevékenységet folytat

➢ vagy éves forgalmuk legalább 10%-t kutatás-fejlesztésre fordítják



„Magyar EUROSTARS-2 pályázat”

• Tájékoztató jelleggel a EUROSTARS Programot is tartalmazó hazai 

pályázat (2019-2.1.2-NEMZ https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-

alap/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas-2019-212-nemz/palyazati-

felhivas-2019-212-nemz ismerete szükséges (JELENLEG ZÁRVA!)

• A nemzetközi pályázat magyar oldali részének feltételrendszere (pályázói 

jogosultság, elszámolható költségek stb.) meg kell, hogy egyezzen a 2019-

2.1.2-NEMZ pályázattal!

• FONTOS! A hazai pályázatot csak a nemzetközileg pozitív támogatási 

döntéssel rendelkező pályázóknak lehet és kell beadni!
.

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas-2019-212-nemz/palyazati-felhivas-2019-212-nemz


EUROSTARS-3  – tervezett változások a Horizont 
Európa Programban – I.

▪ Magasabb elvárt hatás: a cél a résztvevő országok dedikált 
költségvetésével és az Európai Bizottság támogatásával több európai 

KKV-t piacközeli projektekhez segíteni. Mindez robusztus értékelésen, 
aktív projektkövetésen, ellenőrzésen fog alapulni, a gazdasági, társadalmi 

és környezeti hatások aktív figyelembevételével

▪ Hatékonyabb szolgáltatások a résztvevőknek:

➢ Áramvonalasított adminisztráció (rövidebb értékelési és döntési szakasz: 
19 hét helyett 13 hét, automatizált jogosultsági ellenőrzés, a társadalmi és 

környezeti fenntarthatósági szempontok integrációja)

➢ Gyorsabb szerződéskötési határidők (a 4-7 hónap közötti time-to-
contract időszak lerövidítése) 



EUROSTARS-3  – tervezett változások a Horizont 
Európa Programban – II.

▪ Szélesebb célcsoport: a Eurostars-3 célja az innovatív KKV-k piacközeli
projektjeinek támogatása. A célcsoport azok az innovatív kis- és középvállalkozások, 

akik a résztvevő országok nemzetközi együttműködésében új termékeket és 
szolgáltatásokat kívánnak létrehozni az európai és tengerentúli piacokra. A program 
nyitott valamennyi innovatív KKV számára; a projektek fókusza továbbra is az 

alkalmazott kutatások TRL 4-6 közötti szintjén mozog.

▪ A részvétel szélesítése: különös figyelem hárul arra, hogy lehetőség szerint 
valamennyi EUREKA tagállam KKV-i részt vegyenek a programban, megfelelő 

tagállami kötelezettségvállalásokkal támogatva. Mindazonáltal a kiválósági 
szempontok szerint valamennyi résztvevő tagállam a KKV-kat a legjobb és általuk 

preferált együttműködések kialakításában segíti.



EUROSTARS-3  – tervezett változások a Horizont Európa 
Programban – III.

▪ Internacionalizáció: a Eurostars-3 kulcsprogram az innovatív KKV-k vagy start-
upok piacközeli projektépítésére az Európán kívüli EUREKA-tagállamokkal (Dél-

Afrika, Dél-Korea, Kanada jelenleg is a program résztvevője), lehetőség szerint 
bővítve a szereplők körét

▪ EIC-szinergiák: a Eurostars-3 a Horizont Európa és az Európai Innovációs Tanács 
részeként aktív szereplője a szélesebb innovációs támogatási ökoszisztémának az 

innovatív üzleti együttműködések kialakítása és fenntartása érdekében. („Középút a 
Pathfinder és az Accelerator program között”)

▪

▪ Kísérő intézkedések: az innovatív KKV-k támogatása pl. coaching, mentoring, 
investor readiness eszközökkel, mind az EUREKA, mind a tagállami innovációs 

támogatási sémák figyelembevételével.



Hazai támogatás a EUROSTARS Programban

• Magyarország kötelezettségvállalása: 0,75 millió euró/év 2014-2020 között 

A EUROSTARS  Független Értékelő Bizottság által támogatásra javasolt 
EUROSTARS-projektek magyar résztvevőinek támogatása a rendelkezésre álló 

pénzügyi keret erejéig   

• Magyarország várható kötelezettségvállalása a EUROSTARS-3 Programban:

1 millió euró/év 2021-2027 között
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