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Általános információk
Célok
A RISE tématerület keretében nemzetközi, valamint ágazatok közötti együttműködések
támogatása nyerhető el kutatók illetve innovációs szakemberek olyan csereprogramjának
megvalósításával, amely nagymértékben hozzájárul a kutatási illetve a piaci szereplők közötti
tudásátadáshoz. A tématerület célja annak elősegítése, hogy a kreatív tudományos ötletek
innovatív termékekké illetve szolgáltatásokká formálódjanak.

Támogatott tevékenységek

A RISE tématerület keretében nemzetközi, valamint ágazatok közötti
együttműködések támogatása nyerhető el kutatók illetve innovációs
szakemberek olyan csereprogramjának megvalósításával, amely
nagymértékben hozzájárul a kutatási illetve a piaci szereplők közötti
tudásátadáshoz. A tématerület célja annak elősegítése, hogy a kreatív
tudományos ötletek innovatív termékekké illetve szolgáltatásokká
formálódjanak.
A RISE keretében európai akadémiai, valamint piaci szereplők (különösen
a kis- és középvállalkozások) olyan közös kutatási és innovációs
projektjeinek megvalósítása a cél, amelyek elősegítik a nemzetközi,
illetve szektorok közötti tudásátadást. A projektek során vagy az egyes
szektorok közötti, vagy a nemzetközi mobilitási elem valósulhat meg,
ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy egy-egy projekt ezen mobilitás
típusok kombinációját valósítsa meg. A csereprogramban részt vehetnek
nem csak kezdő vagy tapasztalt kutatók, hanem a kutatási/innovációs
tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó adminisztratív, menedzsment
és műszaki szakemberek is.
Olyan esetben, amikor a szakértőcsere valamely Európai Uniós tagállam
és harmadik országbeli szervezet között valósul meg, kizárólag szektorok
közötti szakértő kirendelés támogatható. Ebben az esetben egyaránt
elfogadható olyan szakember-csere, amely szektorok között, vagy egy
adott szektoron belül valósul meg. Olyan szakember-csere, amely
kizárólag harmadik országbeli szervezetekben, vagy ugyanazon európai
uniós országon belül valósul meg, nem támogatható.
Az együttműködéseket alkotó szervezeteknek közvetlenül a közös
kutatási és innovációs projekt megvalósításához kell hozzájárulniuk a
kutatásban résztvevő személyek kirendelésével, illetve fogadásával. A
kutatásban részvevő személyek elhelyezésére, fogadására mindig az
egymástól független jogi személyiségű szervezetek között kerülhet sor.
A RISE keretében fő törekvés, hogy a résztvevő szervezetek különböző
hozzáértése, a köztük létrejövő szinergia a lehető legjobban
hasznosulhasson. További cél, hogy a program hozzájáruljon a különböző
tevékenységek megvalósításához, workshopok/konferenciák
szervezéséhez, a tudásmegosztáshoz, új szakértelem megszerzéséhez, a
kutatók és kutatásokban résztvevő innovációs szakemberek szakmai
előmeneteléhez.
Várt hatások:
A csereprogramban résztvevő szakemberek esetében:
• Szakértelem terén elért fejlődés, amely egyaránt jelenti a kutatásokhoz
kapcsolódó vagy az átadható szakértelmet, és hozzájárul az egyéni
szakmai előmenetelhez, a foglalkoztatási esélyek növeléséhez, akár a
kutatási, akár az ezen kívüli szektorokban.
• Nagyobb hatású kutatási és innovációs eredmények elérése, a tudás és
különböző ötletek nagyobb arányú termékké/szolgáltatássá alakítása
• A tudás-alapú gazdasághoz és társadalomhoz való nagyobb arányú
hozzájárulás
Szervezeti szinten:
• A szektorok és tudományágak közötti együttműködés és tudásátadás
növekedése
• A nemzetközi és szektorok közötti együttműködési hálózatok
megerősítése
• A résztvevő szervezetek kutatási és innovációs kapacitásainak növelése
Rendszerszintű hatások:
• Az európai nemzetközi, interdiszciplináris és szektorok közötti kutatási
mobilitás növelése
• Európa kutatási/innovációs humán tőkéjének erősítése
• Hozzájárulás ahhoz, hogy Európa a kutató/innovációs tevékenységet
végzők vonzó úti céljává váljon
• Európa versenyképességéhez és növekedéséhez hozzájáruló jobb
minőségű kutatási/innovációs tevékenység elérése

Kedvezményezett

• Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)
• Nagyvállalat

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy
csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Pénzügyi információk
Teljes keret

80.000.000 EUR

Támogatási forma

Vissza nem térítendő
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