
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
pályázati stratégiája 

Ötlettől a piacig

Dr. Csopaki Gyula
elnök

2009. március 12.   ELTE



www.nkth.gov.hu | 2.2009.03.19.

K+F+I pozíciónk Európában

Forrás: UNU-MERIT

EU27 - Egyesített innovációs mutatója (2008)
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K+F szférának jutó források

Éves szinten átlagosan 250 - 290 milliárd Ft-ot fordítunk K+F+I 
célokra

Közfinanszírozás/pályázati forrás: kb. 170 milliárd Ft évente
Hazai források:
KTI Alap – 40 - 50 milliárd Ft évente
OTKA - 5 - 7 milliárd Ft évente
Európai források:
ÚMFT KFI prioritás 

- GOP – 32  - 37 milliárd Ft évente
- TIOP, TÁMOP – 25 - 30 milliárd Ft évente
- Egyéb OP-k (ROP, ETE) – 7 -12 milliárd Ft évente

FP7 – 10 - 15 milliárd Ft évente 
CIP – 1,3 - 2,0 milliárd Ft évente

A vállalkozásoknak átlagosan 50%-os önrészt kell biztosítani a támogatásokhoz.

Vállalati ráfordítás: Eléri, meghaladja a közfinanszírozást (~120 milliárd Ft 
évente)
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KTI Alap

KTI Alap 2004 - 2009 
vállalati és költségvetési ráfordítások
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A KTI Alap stratégiai céljai

• 2007-ben elfogadott TTI Stratégia: a 
tudásnak és a innovációnak a magyar 
gazdaság hajtóerejévé kell válnia
– K+F eredmények üzleti hasznosítása
– Innovatív vállalkozások számának növelése, 

vállalati innováció ösztönzése
– Tudásbázis erősítése, tehetséggondozás, 

tudományos utánpótlás támogatása
– Nemzetközi, EU-s K+F együttműködésben való 

intenzívebb részvétel
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A KTI Alap stratégiai céljai

• Fő
 

szempontok:
– Stabilitás
– Átláthatóság, nyilvánosság
– Szakmaiság
– Gyorsabb ügyintézés
– A szellemi és anyagi erőforrások fókuszálása, 

az elaprózódás megakadályozása, szinergiák 
kihasználása

– Fokozottabb ellenőrzés
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Ötlettől a piacig program
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Ötlettől a piacig program céljai

Ötlettől a piacig program fő
 

céljai:
- Tudásbázisok erősítése, nemzetközi színvonalú 

tudásközpontok létrehozása,
- Nemzetstratégiai célokhoz kapcsolódó K+F-programok 

támogatása
- K+F-eredmények hasznosításának erősítése, innovatív 

vállalkozások létesítésének támogatása,technológiai 
és üzleti inkubáció bevezetése

- Regionális innováció fejlesztése
- Nemzetközi K+F együttműködések erősítése, EU K+F 

programokban való magyar részvétel elősegítése
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Tudás Magyarország

• Nemzetközi színvonalú kompetencia- 
központok létrehozása húzóágazati, 
kulcstechnológiai területeken

• Nemzeti Tudásközpont Program
• 2004 óta 19 tudásközpont kapott támogatást
• Új pályázati kiírás várható: kb. 10 

tudásközpont kap majd támogatást
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Tudás Magyarország – II.

• NKTH-OTKA együttműködés
Célzott alapkutatások
OTKA-Humánerőforrás

• Tehetséggondozás, kutatói utánpótlás
• Kutatási infrastruktúra fejlesztése – NEKIFUT, 

EISZ
• Tudomány és innováció társadalmasítása, 

Mecenatúra program – Innotárs, Living Lab



www.nkth.gov.hu | 12.2009.03.19.

Technológia Magyarország

• Nemzeti Technológiai Program
– Alkalmazás-orientált, 

– innováció-, gazdaság-, és/vagy 
társadalomstratégiai szempontból kiemelt 
jelentőségű

 
programok támogatása

– 2009-től: felülről irányított (top-down) 
megközelítés
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Technológia Magyarország

• Stratégiai Kutatások Támogatása
– Globális piacon is versenyképes termékek, 

szolgáltatások kifejlesztése
– jelentős technológiai, gazdasági hatás,
– vállalkozások és K+F szféra együttműködésének 

keretében valósulnak meg
– ösztönzik az ipari K+F ráfordítások növekedését
– Alprogramok:

• Élettudományok
• Versenyképes ipar
• Versenyképes agrárium és élelmiszeripar
• Élhető, fenntartható környezet
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Technológia Magyarország

• Stratégiai Kutatások Támogatása
Pályázati kiírás: 2009. február 26.
Beadási határidő: 2009. március 17.

Forrás: 2009. évi két meghirdetésre összesen 
18 Mrd Ft.

Támogatásban részesülő
 

pályaművek várható 
száma: 35-45 db
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Technológia Magyarország

• „Grand Challenges” program 
(integrált kutatások)

– Nemzetstratégiai fontosságú területen folytatott 
kutatások

– Jövőbe mutató kihívások
– Jelentős hatás Magyarország technikai 

fejlettségére

• Szellemi tulajdon jogi védelmének támogatása
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Vállalkozó Magyarország

• Fiatal Innovatív vállalkozások támogatása

• KKV-k kiemelt támogatása

• Technológia-transzfer ösztönzése

• Technológiai és üzleti inkubáció fejlesztése a 
(kockázati) tőke bevonása érdekében

• Magasan képzett munkaerő
 

megtartása, 
fejlesztése
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Vállalkozó Magyarország

• 5let 2008 pályázat
– Egyéni feltalálók innovációinak felkarolása

– Az ötlettől a termékig tartó folyamat gyorsítása

– Fiatal innovatív vállalkozások támogatása

– folyamatos beadás
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Vállalkozó Magyarország

• Technológiai Inkubátor program
– Technológia-intenzív induló (start-up) 

vállalkozások fejlesztése
– Rövid időn belül piacra juttatható termékek 

fejlesztésének támogatása kockázati tőke 
fejlesztésével

– Két komponens:
• Technológiai inkubátorok létrehozásának támogatása, 

inkubátorok akkreditálása
• Technológia-intenzív vállalkozások technológiai/üzleti 

inkubálása, a fejlesztések piaci hasznosítása



www.nkth.gov.hu | 19.2009.03.19.

Vállalkozó Magyarország

• Regionális programok
– Az Innovációs alap legalább 25%-át regionális 

célokra kell felhasználni

– Helyben meghatározott célok, helyi szereplők 
támogatásával

– Kis- és középvállalkozások fokozott támogatása
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Vállalkozó Magyarország

• Innocsekk Plusz

– Mikro- és kisvállalkozások innovációs 
szolgáltatásokhoz való hozzájutásának 
támogatása

– Éves támogatási keret: 4 Mrd forint
(3 éven keresztül)
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Vállalkozó Magyarország

• K+F munkaerő
 

megőrzése és fejlesztése

Háttér: Gazdasági válság  → Gyártóipai közép- és 
nagyvállalatok magasan képzett munkaerőt 
bocsátanak el

Cél: foglalkoztatás KKV-kban, vagy egyetemeken, 
kutatóintézetekben.

Hatás: Nem válnak munkanélkülivé a magasan 
képzett szakemberek, szakmai és vállalati 
tapasztalatuk hasznosul.

Tervezett támogatás: 1,600 millió Ft
Meghirdetés: 2009. március
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Együttműködő
 

Magyarország

• Cél: Magyar kutatók, kutatóhelyek nemzetközi 
K+F-be való bekapcsolódásának támogatása
– ERC
– EUREKA
– EUROSTARS
– ARTEMIS, ENIAC
– ERA-NET
– 7. K+F keretprogram 
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Együttműködő
 

Magyarország

• Konzorciumépítő
 

pályázat
– A minél eredményesebb magyar részvétel 

ösztönzése
– Cél: minél több magyar koordinálású projekt
– Támogatás projekt- és szerződéskötés- 

előkészítésre
– A pályázatok elbírálása 2010-ig folyamatos.
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Együttműködő
 

Magyarország

• Bonus HU program
– Kiegészítő

 
támogatás a Keretprogramban már 

nyertes pályázóknak
• kisvállalkozások
• felsőoktatási intézmények, 

közfinanszírozású kutatóhelyek
– Ipari kutatások, kísérleti fejlesztések 

finanszírozása
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Együttműködő
 

Magyarország

• Kétoldalú együttműködések
– Nemzetközi Nagyprojektek

– TéT együttműködések

– Kétoldalú, projektalapú együttműködések
• Shenzen
• Szingapúr
• Franciaország
• Izrael
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Köszönöm a figyelmet!

info@nkth.gov.hu 

http://www.nkth.gov.hu
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