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Intézményi feladatok-H2020 pályázatok 

 Pénzügyi szabályok tisztázása, harmonizálás 
egyetemi szabályokkal 
 Bér jellegű kifizetések 
  új alkalmazás projekt terhére 
Oktató-kutató foglalkoztatása részben a projekt terhére 
 Kereset kiegészítés - Bonus 8000 Euro/év kérdése ?? 

 Overhead 25% 
 Felhasználási szabályok rögzítése 
 Intézmény – gazdálkodási egység – projekt 

 Pályázati célkitűzések és intézményi célok 
összehangolása 

 



Intézményi feladatok – H2020 pályázatok 
(folytatás) 

 Technológiai és Tudástranszfer Központ szerepe 
 TTK átalakulás alatt lévő szervezet 
 Költségvetése nincs  
 Néhány fő kivételével projektekből finanszírozott 

ügyviteli, pályázati menedzsmentben résztvevő 
kollégák 

 Pályázatfigyelő és tájékoztatást adó felület kialakítása 

Stratégiai és 
Fejlesztési 

Rektorhelyettes 

Technológiai és 
Tudástranszfer  

Központ 

Pályázati 
tevékenységet 

támogató csoport 

Hazai (magyar 
nyelvű) pályázatok 

csoportja 

Idegen nyelvű 
pályázatok 
csoportja 

Technológiai és 
Tudástranszfer 

csoport 

Intézményi innováció 
és K+F  

tevékenységet 
támogató csoport 

Inkubáció 



Intézményi feladatok – H2020 pályázatok 
(folytatás) 

 Technológiai és Tudástranszfer Központ szerepe 
 Pályázati támogatás az intézetek részéről érkező 

pályázati kezdeményezések esetében 
 Érkezési sorrendben 

 Együttgondolkodás új pályázatok generálásában 
 Felülről építkező pályázat generálás 
 Elkötelezett ötletelőket igényel 

 Menedzsment és adminisztratív támogatás projektek 
számára 



Intézményi feladatok – H2020 pályázatok 
(folytatás) 

 Pályázati nyilvántartó rendszer átalakítása 
 Cél: 
 Egyszerűség és felhasználó barát kialakítás 
 Szolgáltató szemlélet a kutatók és az intézmény vezetés 

felé is 
 Szakaszolás 

 Pályázat rögzítés - egyszerűség 
 Pályázat megvalósítás - szolgáltatás 
 Pályázat fenntartás – támogatás 



Amit kérünk 

 Konzultációt a pályázatok beadásával 
kapcsolatban 

 Egyeztetés pályázati és intézményi célok 
harmonizálása érdekében 

 Kérjük a H2020-as pályázatok rögzítését! 
 Központi, validált PIC azonosító használatát! 

 Miskolci Egyetem PIC: 999 

 Jelentkezzenek értékelőnek! 



 Sok sikeres pályázatot kívánunk! 
 
 
 
 

 Hozzászólások, észrevételek 
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