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Általános információk
Célok
A klímaváltozás hatásaira csak úgy adható megfelelő válasz, ha valamennyi döntéshozatali
szinten ﬁgyelembe veszik a klímára vonatkozóan rendelkezésre álló információkat. A döntések
során elsődleges cél a kockázatok és költségek minimális szinten tartása, valamint a
lehetőségek megragadása. A meteorológiai szolgálatok a rendelkezésre álló adatok,
információk, modellek és módszertan segítségével megfelelő módon tudják támogatni olyan
személyre szabott szolgáltatások és termékek létrehozását, amelyek segítségével a
döntéshozatal, valamint az erre épülő tevékenységek valamennyi szintjén ﬁgyelembe vehetők
a klímaváltozás hatásai.
A klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások piacra juttatása a végfelhasználók által
támasztott kereslet kiszolgálását feltételezi, valamint szükséges feltétel hozzá a szolgáltatók
és a felhasználók közötti üzleti felhasználói felület kialakítása.
A tématerületet érintő speciális kihívás olyan, a klímaváltozásra épülő szolgáltatásokra
vonatkozó koncepciók kidolgozása, amelyek felhasználásra már alkalmasak, vagy a jövőbeli
továbbfejlesztés lehetőségeit rejtik. További elvárás ezen koncepciókkal szemben, hogy
demonstrálják a klímára vonatkozó információk, illetve a kapcsolódó szolgáltatások
felhasználásából származó, a végfelhasználók operatív döntéseiben megjelenő hozzáadott
értéket.

Támogatott tevékenységek

A klímaváltozás hatásaira csak úgy adható megfelelő válasz, ha valamennyi
döntéshozatali szinten ﬁgyelembe veszik a klímára vonatkozóan rendelkezésre
álló információkat. A döntések során elsődleges cél a kockázatok és költségek
minimális szinten tartása, valamint a lehetőségek megragadása. A meteorológiai
szolgálatok a rendelkezésre álló adatok, információk, modellek és módszertan
segítségével megfelelő módon tudják támogatni olyan személyre szabott
szolgáltatások és termékek létrehozását, amelyek segítségével a döntéshozatal,
valamint az erre épülő tevékenységek valamennyi szintjén ﬁgyelembe vehetők a
klímaváltozás hatásai.
A klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások piacra juttatása a végfelhasználók
által támasztott kereslet kiszolgálását feltételezi, valamint szükséges feltétel
hozzá a szolgáltatók és a felhasználók közötti üzleti felhasználói felület
kialakítása.
A tématerületet érintő speciális kihívás olyan, a klímaváltozással kapcsolatos
szolgáltatásra vonatkozó koncepciók kidolgozása, amelyek felhasználásra már
alkalmasak, vagy a jövőbeli továbbfejlesztés lehetőségeit rejtik. További elvárás
ezen koncepciókkal szemben, hogy demonstrálják a klímára vonatkozó
információk, illetve a kapcsolódó szolgáltatások felhasználásából származó, a
végfelhasználók operatív döntéseiben megjelenő hozzáadott értéket.
A benyújtott pályázatoknak az alábbi területre kell vonatkozniuk:
A klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó
koncepcióktól a kísérletekig, illetve a koncepciótervig (2017 – Kutatási
és Innovációs Intézkedés):
Ez az intézkedés olyan területekre fókuszál, ahol a klímaváltozással kapcsolatos
szolgáltatások fejlesztésére lehetőség mutatkozik. A klímaváltozással kapcsolatos
szolgáltatások hozzáadott értékének növelése nagymértékben a szolgáltatás
iránti kereslet és az adott területre vonatkozó szakértelem illeszkedésén múlik.
Az adatok, információk és szolgáltatások elérhetősége nem mindig egyezik a
felhasználók szükségleteivel. Olyan folyamatban, ahol a résztvevők a tervezést
közösen valósítják meg, szükség van arra, hogy a jövőbeli alkalmazásokat a
legígéretesebb területekre fejlesszék. Az ilyen folyamatokban további szempont,
hogy a végfelhasználói közösségeket ott is mobilizálják, ahol a demonstrációs
projektek még nem valósíthatók meg. Jelen intézkedés keretében olyan kísérleti
alkalmazások közös tervezését kell megvalósítani (a szolgáltatók és felhasználók
közös bevonásával), amelyek a potenciális piacok szempontjából magas
hozzáadott értékű klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások koncepcióterv
fázisát támogatják. Az intézkedés keretében esettanulmányok létrehozása a cél,
módszertani kérdések megoldása, felhasználói/szolgáltatói felület kialakítása és a
klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások relevanciájának tesztelése
érdekében, azzal az elképzeléssel, hogy a demonstrációs projekteket a
végfelhasználók részvételével tervezik meg egy későbbi fázisban.
Az intézkedés olyan alkalmazások széles spektrumára koncentrál, amelyek
európai vagy globális hatáskörűek. A pályázatoknak lehetőség szerint olyan
tevékenységekre kell épülniük, amelyek más kezdeményezések látókörében is
szerepelnek. Példaként az ERA-NET Társﬁnanszírozás meteorológiai szolgálatokra
vonatkozó intézkedése említhető, mely a Horizont 2020 program Társadalmi
Kihívások pillérének 2015. évi felhívásai között jelent meg.
A pályázatoknak előre kell vetíteniük olyan tevékenységeket, amelyek a jelen
témakör keretében vagy a Horizont 2020 program más területei által támogatott
egyéb projektekkel való kapcsolódást segítik elő.
A pályázati felhívás keretében megvalósuló projektek esetében 5 millió EUR
támogatás biztosítja a megfelelő projektméretet. Azon pályázatokat sem utasítják
el, amelyek ettől eltérő összegű támogatási igényt tartalmaznak.
Várt hatások
A projektek eredményeinek a következőkhöz kell hozzájárulniuk:
• A projekt által célzott döntéshozatali folyamat számára hozzáadott érték
létrehozása, a hatékonyság, az értékteremtés, a lehetőségek optimalizálása,
valamint a kockázatok minimalizálása terén
• A hozzáadott értékű, klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások számára
kidolgozott módszertani keret megismételhetőségének biztosítása a potenciális
végfelhasználói piacokon
• A végfelhasználói közösség támogatása az információkhoz való hozzáférés,
valamint a bekapcsolódás lehetőségeinek elősegítésével

Kedvezményezett

• Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)
• Nagyvállalat
• Mikro-, kis- és középvállalkozás
• Non-proﬁt szervezet (civil szervezet)
• Non-proﬁt szervezet (állami fenntartású intézmény)
• Egyházi jogi szervezet
• Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

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

Támogatott projektek várható száma

8-10

Pénzügyi információk
Teljes keret

43.000.000 EUR

EU hozzájárulás projektenként (max.)

5.000.000 EUR

Támogatási intenzitás

100%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

30-45% igényelhető

Elszámolható közvetett költségek

A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek átalány-alapú
támogatása, melynek mértéke a közvetlen költségek 25%-ával egyezik meg. Az
átalány alvállalkozói teljesítményre nem igényelhető.
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