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AUSZTRIA
AUSZTRIA NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁSÁBAN MEGHATÁROZÓ SZEREPET TÖLT BE AZ OSZTRÁK KUTATÁS-
FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG, AZ FFG, MELY ELSŐDLEGESEN A SZÖVETSÉGI KORMÁNY RÉSZÉRŐL KIDOLGOZOTT 
ÉS TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTENDŐ TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMOKAT KEZELI. 
A JELENLEGI ISMERETEINK ALAPJÁN EGYSÉGES TEHETSÉGFELKUTATÁSI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI PLATFORM 
AUSZTRIÁBAN NEM LÉTEZIK. 

A Szövetségi Éghajlatvédelmi, Környezeti, Energiaügyi, Mobilitási, 
Innovációs és Technológiai Minisztérium (BMK) megbízásából az 
FFG számos, a tehetség-managementhez kapcsolódó feladatot lát 
el, így például kezeli a meghirdetett pályázati rendszert és 
bonyolítja az azokkal összefüggő kifizetéseket és pénzügyi elszá-
molásokat. 
Ausztriában számos, célzott, korcsoportokra irányuló tehetség-
gondozó program létezik, azonban azok nem egy egységes,                 
centralizált nemzeti szintű program és stratégia részei. Nem áll 
rendelkezésünkre olyan információ, hogy létezik-e egységes tehet-
séggondozó stratégia. 
Ausztriában több kiváló tehetséggondozással foglalkozó szervezet 
létezik, azok közül az alábbi, szervezetet, illetve programokat 
emeljük most ki: 
A 2004-ben létrehozott Osztrák Kutatás-fejlesztési Ügynökség 
(FFG) a legfontosabb finanszírozó szervezet Ausztriában az alkal-
mazott kutatás és innováció támogatását illetően. Az FFG támoga-
tási programjai révén finanszírozást nyújt kutatási és innovációs 
projektek megvalósításához, illetve tanácsadó szolgáltatásokkal 
segíti a nemzeti és nemzetközi programokba való bekapcsolódást. 

Az FFG a Szövetségi Éghajlatvédelmi, Környezeti, Energiaügyi, Mobilitási, Innovációs és Technológiai Minisztérium (BMK), valamint a Szövetségi Digitális és 
Gazdasági Minisztérium (BMDW) felügyelete alatt működik, de bizonyos szolgáltatásokat más nemzeti és nemzetközi intézmények számára is nyújt. 
Link: https://www.ffg.at/FFG/Die-FFG 

Az FFG 2019-ben 618 millió € állami támogatásban részesített kutatási-fejlesztési terveket. Ez megegyezik a 2018. évivel, ugyanakkor 10 %-kal meghaladja az 
e célra 2017-ben 562 és 30 %-kal a 2015. évi 473 millió €-t. Ebből a nagyvállalatok (223 millió €) 36, a kis- és középvállalatok (169 millió €) 27, a kompetenciaköz-
pontok (84 millió €) 14, a felsőoktatási intézmények (75 millió €) 12, míg a kutatóintézetek (53 millió €) 9 %-kal részesedtek. 
A támogatott projektek száma meghaladta a 3.800-at, a legnagyobb támogatási volumen, (155 millió €) a szélessávú internet kiépítését szolgálta. 
Az FFG általános programja: célja az osztrák vállalkozások technológiai versenyképességének javítása, az innovációs bázis szélesítése újabb belépőkkel. 
A pályázatokat bármely témában be lehet nyújtani és a finanszírozási döntéseket néhány héten belül meghozzák. Speciális finanszírozási rendszerek állnak 
rendelkezésre a kkv-k és az induló vállalkozások, valamint az üzleti szövetségek számára (úgynevezett ágazati kutatási projektek). 
Fókuszterületi és együttműködési projektek a vállalkozások és a kutatóhelyek között: az FFG számos tematikus finanszírozási programot kínál a legfontosabb 
gazdasági vagy társadalmi kihívásokhoz kapcsolódóan. Ide tartoznak az energia, a városok és a környezet, a mobilitás, gyártás és anyagtechnológiák, az 
információs és kommunikációs technológiák, a biztonsági és az űrkutatás témái. E projektek közül sokat kutatóintézetekkel vagy egyetemekkel 
együttműködő vállalatok valósítanak meg. 

Infrastruktúrák, kompetenciaközpontok: 

az FFG finanszírozási programjai az új kutatási prioritások megha-
tározásától a nagy kompetencia központok, valamint laboratóriumok és 
speciális kutatási infrastruktúrák létrehozásáig terjednek. 

Humán erőforrások és fiatal tehetségek: 

az FFG iskolai projektek és szakmai gyakorlatok támogatása révén igyek-
szik népszerűsíteni a kutatás és innováció világát a fiatalabb generáció 
körében. Ezen kívül újszerű képzési programok megvalósítását is támo-
gatja a vállalkozások számára. 

Talente nützen: 
Chancengleichheit – FEMtech Karriere 

(tehetségeket használni – esélyegyenlőség – FEMtech karrier) A FEMtech 
Karriere olyan szervezeteknek nyújt támogatást, amelyek több nőt fogla-
lkoztatnak, biztosítják előléptetésüket és garantálják a tudományos és 
műszaki területen való foglalkoztatásukat. Ugyanakkor ezek a projektek 
arra is alkalmasak, hogy minden munkavállaló számára jó és méltányos 
keretfeltételeket teremtsenek (munka és magánélet egyensúlya, apasági 
szabadság stb.). A FEMtech karrierprojekt intézkedései a céloktól és 
igényektől függően személyre szabhatóak. FEMtech Praktika für Studen-
tInnen – FEMtech gyakorlat hallgatóknak A FEMtech program női hallgatói 
szakmai gyakorlatának célja, hogy fiatal női tudósokat inspiráljon a 
műszaki területen az alkalmazott kutatás felé. A hallgatók betekintést 
kapnak az alkalmazott kutatásba és fejlesztésbe. 

Kifejezetten a fiatal tehetségek számára 
létrehozott programok:  

Talente Praktika: a program lehetővé teszi az iskolások számára, hogy 
valós környezetben tapasztalhassák meg a kutatás és a fejlesztés terüle- 
tét és annak világát. A programban résztvevők egy beszámolót készítenek 
a tapasztalataikról, esetleges észrevételeikről és javaslataikról, melyek 
közül a 20 legjobb beszámoló külön díjazásban részesül. A program kere-
tén belüli 4 hetes szakmai gyakorlat során az iskolások betekintést nyer- 
nek a kutatás, a technológia és az innováció világába. A K+F tevékeny-
séggel foglalkozó vállalkozások, amelyek a fiatal tehetségeknek szakmai 
gyakorlatot kínálnak fel és biztosítanak, gyakornoki helyenként 1.200 euró 
támogatásban részesülnek. A Talente Praktika 15 éves kortól lehetővé 
teszik a fiatalok számára, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a 
természettudományok és technológia területén az éghajlat, a környezet 
és a biológiai sokféleség vagy a digitális technológia területén, ami lendü- 
letet adhat ezen fiataloknak e területen való aktív jelenlétre és segítséget 
nyújt a karrierút kiválasztásához is. 
A kutatóintézetek és kutatóvállalatok a program által lehetőséget kapnak 
fiatal tehetségek megismerésére és azok kiválasztására, valamint gyakor-
nokként szervezeti integrálásukra. A gyakornokok a program 
során 750 euró fizetésben részesülnek. 

Digitalizáció: 

az FFG prioritásként kezeli a modern információs és kommunikációs tech-
nológiákat egyrészt a kutatás finanszírozása tekintetében, ahol mára 
minden második euró a digitalizációval kapcsolatos témákra kerül fel-
használásra, másrészt az infrastruktúra kiépítését és a társadalmi és gaz-
dasági strukturális változásokat tekintve is. Az FFG jelenleg a Broadband 
Austria 2020 programot hajtja végre, és otthont ad a szövetségi kormány 
Digitalizációs Ügynökségének, amely a hálózatépítés, tanácsadás és 
támogatás központi platformja. 
Az FFG számos tehetséggondozási programot és kapcsolódó szolgáltatást 
kínál a fiatal tehetségek számára, továbbá a karrier világa területén is 
aktív segítséget nyújt az évente megrendezésre kerülő Osztrák Kutatási-, 
Fejlesztési- és Innovációs Állásbörze által. 

Nachwuchs – Talente regional 

(utánpótlás – regionális tehetségek) A „Regionális tehetségek” olyan pro-
jekteket támogat, amelyek lehetővé teszik a gyermekek és a fiatalok 
számára, hogy hosszabb időn keresztül kutatással, technológiával és 
innovációval foglalkozzanak a tudomány és a technológia területén. 
A gyerekek és a fiatalok izgalmas témákkal foglalkoznak, kutatnak, kísér-
leteznek, és megismerkednek a K+F+I -ben végzett tevékenységekkel és 
munkakörökkel. 2021-ben nem került a program kiírásra! 

DisAbility Talent Programm 

Tehetségprogram fogyatékkal élő vagy krónikus betegségben szenvedő 
diákok számára A fogyatékossággal élők tehetségprogramja a fogya-
tékossággal vagy krónikus betegséggel küzdő diákok és friss diplomások 
számára kialakított karrierprogram. (Ide tartozik a látás- és/vagy hallás- 
károsodás, mozgáskorlátozottság, diszlexia, mentális betegségek, epilep- 
szia, cukorbetegség, neurodiverzitás). A fogyatékossággal élők tehetség-
programja összekapcsolja a fogyatékossággal és krónikus betegségekkel 
küzdő diákokat az osztrák TOP vállalatokkal. 

Talente finden: 
Forscherinnen und Forscher – Karriere-Grants 

(Tehetségek megtalálása: kutatók - pályaválasztási támogatások) A pá-
lyázati felhívás célja, hogy külföldi kutatókat vonzzon Ausztriába az alkal-
mazott kutatás területén. A pályaválasztási támogatás célja, hogy 
elősegítsék az alkalmazott kutatások területén a kutatói hiányt és javítsák 
az osztrák vállalatok és kutatóintézetek pozícióját a kutatókért folyó 
nemzetközi verseny területén.

Nyílt innováció: 

az FFG programjain keresztül aktívan támogatja a technológiai fel-
használók, a beszállítók, az érintettek bevonását, az új módszerek és a 
nem technológiai innovációk bevezetését. 

Ausztria számos hagyománnyal rendelkezik a tehetséggondozás területén, ez a bemutató anyag 
az átfogó, országos szintű programokat vizsgálja, de nem terjed ki a lokális, vagy civil szervezetek 
által végzett tehetséggondozásra. 

- kutatási-fejlesztési és innovációs projektek támogatása az üzleti és aka-
démiai szférában,
- a tudomány és az ipar közötti együttműködést elősegítő hálózatok, projek-
tek támogatása. 
- uniós és egyéb nemzetközi KFI programok menedzsmentje; 
- képviseleti feladatok ellátása az érintett európai és nemzetközi intézmények-
ben az osztrák kormány nevében; 
- támogató és tanácsadó rendszer működtetése Ausztria részvételének 
fokozása érdekében az európai KFI programokban, különösen az EU kutatási, 
technológiai és innovációs keretprogramjaiban, valamint a versenyképességi 
és innovációs keretprogramban (többek között a H2020 Nemzeti Kapcsolat-
tartók (NCP).hálózatát is működtetik Ausztriában); 
- támogatás és stratégiafejlesztési szolgáltatások nyújtása az osztrák 
innovációs rendszer döntéshozói számára;
- a K + F fontosságának tudatosítása a közvéleményben. 

*

*

Főbb feladatai: 

ON-LINE MÓDON NEM ÉRHETŐEK EL KUTATÁSOK A TEHETSÉGGONDOZÁSSAL KAPCSOLATBAN.


