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Az EuCRF European Centre for Research & Financing 

három fő tevékenységi területe: 
 
 

� nemzetközileg támogatott projektek 

� kutatás 

� tudományos/kutatási stratégia építése és 

végrehajtása egyetemeken és kutató 

intézetekben  
 

Nemzetközileg támogatott projektek 
A nemzetközileg támogatott projektek terén alapos 

tájékozottsággal büszkélkedhetünk a nemzetközi K&F 

támogató alapokról, valamint a hozzájuk vezető 

sikeres pályázásról. 

Az EuCRF felajánlja a K&F projektek irányításában-, 

valamint az eredmények közzétételében és üzleti 

hasznosításában szerzett tapasztalatait és 

kapacitását.  

Az EuCRF segít a partnerszervezetek projektjeinek 

előkészítésében és megvalósításában, a finanszírozási 

mód és felhívás megválasztásában; a kiírt témák 

célhoz illeszkedésének megítélésében; a projekt 

fejlesztésében és költségtervezésében; a projektírás 

módszerében; sikeres projektjavaslatok létrehozásá-

ban és a legkedvezőbb partnerség kialakításában.  

A projekt teljes életciklusa alatt - rendszerint partneri 

szerepben - vállaljuk a koordinálást; a megvalósítást 

és pénzügyi-, valamint szellemi tulajdon – védelmi 

ellenőrzést; a közzétételt; a monitoringot & 

értékelést; a jelentési- és egyéb kötelezettségek 

teljesítését. 

 
 

 

Kutatás 
 

Az EuCRF főbb kutatási témái a társadalom, gazdaság, 

menedzsment, oktatás, kultúra és etika.  

A legmagasabb szintű kutatás megvalósításához az 

EuCRF felajánlja kutatói képességeit és kapacitását-, 

valamint tudományos módszertani ismereteit.  

Az EuCRF cégen belüli kutatásai a társadalom- és 

humán tudományok, menedzsment, szervezés, pénz-

ügyek, közgazdaságtan és nemzetközi kereskedelem, 

jogtudományok, viselkedéstudomány, oktatási rend-

szerek, tervezési folyamatok, kulturális- és interkultú-

rális tapasztalatok, filozófia és etika, nemek kérdése 

és a kutatásmódszertan területeire terjed ki. 

Ezenkívül, az elismert szakembernek számító VT-nk 

különleges szakmai hátterének köszönhetően a víz- 

és hulladék-gazdálkodás, valamint a 

folyamatfejlesztés területén is ajánlani tudjuk 

együttműködésünket.  

Tudományos/kutatási stratégia építése és 

megvalósítása egyetemek és kutató intézetek 

számára  
 

Az EuCRF egyetemek és kutató intézetek számára 

ajánlja a saját fejlesztésű stratégiafejlesztés és  

-alkalmazás programját, mellyel segíti a partner-

szervezet világrangsorban való előbbre jutását majd a 

rang megtartását. Jól kidolgozott programunk a 

szervezet, az alkalmazottak és a menedzsment 

aktuális teljesítményének átfogó elemzésével indul. 

Ezt a szervezeti szabályzat megfogalmazása követi, 

rögzítjük az egyetemi-, tudományos és kutatási 

kiválósághoz vezető lépéseket, mely majd vonzóvá 

teszi az intézményt a kutatási alapok számára.   

Az EuCRF hatékony stratégiai tervet készít a 

gyakorlati végrehajtás szervezetre szabott 

programjával együtt.  
 

* * * 
 

Az EuCRF a külső támogatások növelése céljából 

kutatás-fejlesztési stratégiai tervet és végrehajtási 

programot kínál egyetemeknek és ipari gazdálkodó 

szervezeteknek Nagy-Britanniában, Dániában, 

Izraelben, Szlovéniában és más országokban.  

Számos Keretprogramban megvalósuló és más, 

nemzetközileg támogatott projekt megírásában, 

koordinálásában és menedzsmentjében - többek 

között a NEWS, Coll-Plexity, PreGenesys, MoCaSin, 

HELM, HotZyme, TrainBioDiverse, BluePharmTrain  - 

vett részt. 


