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Debrecen, 2017. február 20.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati lehetőségekről
Cím:

Natura 2000
mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
VP4-12.1.1-16

Egy támogatást igénylő a 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti
időszakban minden évben, évente egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Pályázhatnak: Mezőgazdasági termelők.
A jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint
Célja:
bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.
Benyújtási
határidő:

További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57617

Kis- és középvállalkozásokban rejlő innovációs lehetőségek
ösztönzése a fenntartható és versenyképes mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás,
agrár-élelmiszeripar és bio-alapú ágazatok érdekében
SMEInst-07-2016-2017
2017. november 8.
Mikro-, kis- és középvállalkozás.
Háromfázisú pályázat, mely a kis- és középvállalkozásokat hivatott támogatni a
Horizont 2020 Program Társadalmi Kihívások 2. témakörének valamely
célterületét (célterületeit) kutatva. Kiemelt hangsúlyt kap a fenntartható és
versenyképes agrár-élelmiszeripari szektorban végzett kutatás és fejlesztés a
biztonságos és egészséges étrend érdekében.
http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/363

Pályázati és konferencia hírek:
Módosult „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának in situ megőrzése” című felhívás és dokumentációja
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című (VP4-10.2.1.-15
kódszámú) felhívás és dokumentációja.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetettmezgazdasgi-llatfajtk-genetikai-llomnynak-in-situ-megrzse-cm-felhvs-s-dokumentcija
Módosult a "Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés,
hálózatosodás” című felhívás Monitoring Tájékoztatója
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent ,,Kutatási infrastruktúra megerősítése –
nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (GINOP-2.3.3-15 kódszámú) felhíváshoz tartozó
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Monitoring Tájékoztató, a 2014-2020 közötti programozási időszakban támogatott
projektek fenntartási időszakában felmerülő kötelezettségeire vonatkozóan.
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kutatsi-infrastruktramegerstse-nemzetkzieseds-hlzatosods-cm-felhvs-monitoring-tjkoztatja
Módosult a K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések című felhívás és
Monitoring Tájékoztatója
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „K+F versenyképességi és kiválósági
együttműködések” című (GINOP-2.2.1-15 kódszámú) felhíváshoz tartozó Monitoring
Tájékoztató, a 2014-2020 közötti programozási időszakban támogatott projektek
fenntartási időszakában felmerülő kötelezettségeire vonatkozóan.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-k-f-versenykpessgi-s-kivlsgi-egyttmkdsek-cm-felhvs-6
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-k-f-versenykpessgi-s-kivlsgi-egyttmkdsek-cm-felhvsmonitoring-tjkoztatja

Módosult a Tematikus kutatási hálózati együttműködések című felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tematikus kutatási hálózati
együttműködések” című (EFOP-3.6.2-16 kódszámú) felhívás.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tematikus-kutatsi-hlzatiegyttmkdsek-cm-felhvs-1
Kutatói ösztöndíj lehetőség
Az Aragóniai Kutatási Ügynökségi Alapítvány által meghirdetett program keretében
nyolc doktori címmel és hat éves kutatói tapasztalattal rendelkező kutatónak kínálnak
ösztöndíjat Spanyolországban az élettudományok, agrár-élelmiszer, szociológia-oktatás,
nanotechnológia és IT tudományok területén.
A pályázatok beadási határideje: 2017. február 28.
A pályázati felhívást angol nyelven mellékeljük.
További információ:
https://araid.es/en/content/international-call-recruitment-researchers-2016
Click here to access the application form
instructions_to_fill_out_araid_application_form.pdf
A Karlsruhe Institute of Technology által meghirdetett program keretében graduális és
posztgraduális képzésre kínálnak ösztöndíjat.
A pályázatok beadási határideje: 2017. április 30.
A pályázattal kapcsolatban Miriam Sonnenbichler ad felvilágosítást.
További információ:
miriam.sonnenbichler@ksop.de
www.ksop.de/master
REGISTER oline for the WEBinar
A pályázati felhívások megtalálhatók az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság honlapján is:
http://portal.agr.unideb.hu/kozpont/palyazatok/kutatasi_palyazatok.html

Dr. Dobránszki Judit s.k.
tudományos főigazgató
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