
Az EIT ICT Labs egyike az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT – 
European Insti tute of Innovation and Technology) által létrehozott három tudo-
mányos és innovációs társulásnak (KIC – Knowledge and Innovation Community). 
Az EIT ICT Labs célja Európa vezető szerepének megerősítése az informatikai
és kommunikációtechnológiai kutatás-fejlesztés terén.

� Az EIT ICT Labs tagja 8 nemzeti konzorcium,
amelyek központjában egy-egy nemzeti csomó-
pont áll. 

� Közülük hat – Berlin, Eindhoven, Helsinki, Párizs,
Stockholm és Trento – teljes jogú tagsággal ren-
delkezik, ezek az ún. node-ok. Két csomópont –
London és Budapest – társult tagja a szervezet-
nek, azaz associate partner group.

� Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Cso-
mópont koordinátora az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem (ELTE). Partnerei a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a
Cisco Systems Magyarország, az Ericsson Ma-
gyarország, illetve a General Electric Healthcare
és a Nokia Siemens Networks. 

� A tudományos és innovációs társulások tevé-
kenységének fontos eleme az akadémiai és ipari
együttműködési központ (CLC – Co-Location
Centre), ahol a teljes jogú és társult nemzeti cso-
mópontok működésének koordinációja zajlik, s

amely az adott csomópont szereplőinek fő
együttműködési tere. 

� Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont
CLC-je az Infopark mellett, a legnagyobb telekom-
munikációs és informatikai vállalatok, valamint az
ELTE Informatikai Kara és a BME Villamosmérnöki
és Informatikai Kara közvetlen közelében működik
(1117 Budapest, Bogdánfy utca 10/a).

� A kutatás terén az EIT ICT Labs célja, hogy ma-
gasan képzett szakemberek és multidiszcipli-
náris kutatócsoportok világszinten is áttörő je-
lentőségű eredményeket hozzanak létre,
amelyek üzletileg is sikeres termékekké vagy
szolgáltatásokká konvertálhatóak.

� Az EIT ICT Labs ennek érdekében befektetői
szemléletű finanszírozási modellt alkalmaz:
• Az EIT-támogatás a projekt teljes költségve-

tésének legfeljebb 25 százaléka lehet, és biz-
tosításának feltétele az egyéb források bevo-
nása – például más EU pályázatok, nemzeti

kormányok támogatása és ipari partnerek által
nyújtott támogatás formájában. 

• Az EIT-támogatás (az ún. catalyst forrás) az in-
novációs tevékenység katalizátora, amely
egyéb finanszírozás (az ún. carrier forrás) be-
vonásával valósítható meg. 

• A budapesti társult csomópont is ennek meg-
felelően finanszírozza a K+F+I projekteket:
– Az EIT KIC társulásokban történő magyar

részvétel és partneri közreműködés támo-
gatása címmel hirdetett pályázatot 2012-ben,
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Kutatási
és Technoló giai Innovációs Alap finanszíro-
zásával. 

– A pályázaton az Eötvös Loránd Tudomány -
egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem, valamint a Cisco
Systems Magyarország Kft. által alkotott
konzorcium egymilliárd forintos támogatást
nyert el kutatási programok elindítása céljá-
ból, a 2013 januárjától 2014 első feléig terjedő
időszakra. Ez képezi az ún. carrier finanszí-
rozást.

– Az EIT által biztosított támogatás (catalyst)
segítségével a K+F+I projektek innovációs
szakasza valósulhat meg.
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Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont
működése és a K+F+I finanszírozás háttere




