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Debrecen, 2018. január 8.

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

Lendület program 2018. évi pályázati felhívása
2018. január 31.

Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal
Pályázhatnak: rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek
megfelelően.
A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó
kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű
kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával,
Célja:
illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes
támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó
kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára
biztosítson forrást.
További
információ:

Cím:

Benyújtási
határidő:

http://mta.hu/lendulet/lendulet-program-2018-evi-palyazati-felhivasa-108327

A belföldön megvalósuló rendezvények: fesztiválok, illetve
vásárok keretében hazai termelők, illetve termékeinek
promócióját szolgáló tevékenységek támogatása
AMC-P-17-7
2018. január 31.

Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
Pályázhatnak: gazdasági társaság, köztestület, szövetség, alapítvány, egyesület, szakmai
szervezet, terméktanács.
A 2018. január 1. és 2018. március 31. között Magyarországon megvalósuló, a
magyar élelmiszergazdaságot, gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek
piaci pozícióját erősíteni kívánó:
Célja:
- nagyközönségnek szóló rendezvények, úgymint helyi, regionális, országos
rendezvények, fesztiválok, vásárok szervezésének,
- társkiállítóként való megjelenések,
- és a hozzákapcsolódó marketingkommunikációs feladatok támogatása.
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/09e8e4e43c2e84b2
c12581fb00699318?OpenDocument

A belföldön megvalósuló, elsősorban tudástranszfer célú
rendezvények támogatása
AMC-P-17-6
2018. január 31.
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Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
Pályázhatnak: gazdasági társaság, köztestület, szövetség, alapítvány, egyesület, szakmai
szervezet, terméktanács.
A 2018. január 1. és 2018. március 31. között Magyarországon megvalósuló, a
magyar élelmiszergazdaságot, gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek
piaci pozícióját erősíteni kívánó, az agrárágazat vagy annak egy szegmensének
Célja:
bemutatását, fejlesztését, az ágazat szereplőinek együttműködését elősegíteni
kívánó, elsősorban szakmai közönségnek szóló rendezvények, ún.
"konferenciák" és a hozzá kapcsolódó marketingkommunikációs feladatok
támogatása.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/cfa1336b144b27e9
c12581fb006a4a60?OpenDocument

Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat
FK_18
2018. február 12.

Pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező
- felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv,
költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a
törvény alapján kutatóhelynek minősül;
Pályázhatnak: - Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaság - amely nem tartozik az EVA, KATA
hatálya alá -, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatást
kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet);
- non-profit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.
A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján bármilyen
tudományterületen kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási
Célja:
projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett
tevékenységek támogathatók.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5eb06e91711e29a
2c1258206004052a4?OpenDocument

Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra
K_18
2018. február 14.

Pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező
- felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv,
költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a
Pályázhatnak:
törvény alapján kutatóhelynek minősül;
- Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaság - amely nem tartozik az EVA, KATA
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Célja:

hatálya alá -, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatást
kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet);
- non-profit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.
A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján bármilyen
tudományterületen kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási
projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett
tevékenységek támogathatók.

További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/846c8c278375c5b9
c12582060042ff98?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

MTA Vendégkutatói program 2018. évi pályázati felhívása
2018. március 14.

A vendégkutatói program céljára rendelkezésre álló keretből néhány olyan
aktív, élvonalbeli kutatást végző külföldi kutató minimum 3, maximum 12
hónapos időtartamra szóló meghívására van lehetőség, akinek kutatási
teljesítménye világviszonylatban is kiemelkedő. A pályázat benyújtására a
Pályázhatnak:
Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpontokban,
kutatóintézetekben működő (Lendület- és más akadémiai) kutatócsoportok,
valamint a hazai egyetemeken működő akadémiai támogatású
kutatócsoportok és Lendület-kutatócsoportok vezetői jogosultak.
Az MTA a magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességének erősítése
érdekében – meghívásos jellegű pályázati eljárás keretében kutatási meghívást
tesz közzé világviszonylatban kiemelkedő külföldi kutatók számára az
Célja:
irányítása alá tartozó kutatóközpontokban és kutatóintézetekben működő
kutatócsoportokkal, valamint a magyarországi egyetemeken működő
akadémiai támogatású kutatócsoportokkal végzendő közös kutatási munkára.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-2018-evi-palyazatifelhivasa-108340

„Jermy Tibor”- díj
2018. március 31.
Egyetemi hallgatók és kutatók.
A Díjbizottság a díjat olyan fiatal, tehetséges biológus egyetemi hallgatók és
kutatók számára ítéli oda, akik elsősorban az elméleti és alkalmazott zoológia
területén végzik kutatási tevékenységüket. Az elismerés Magyarországon
kutatóként foglalkoztatott személy részére, illetve egyetemi/főiskolai hallgatói
minőségben végzett tudományos munkáért ítélhető oda.
http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/jermy-tibor-dij-108356
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Cím:
Benyújtási
határidő:

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat fiatal kutatók külföldi
rendezvényeken való aktív részvételének támogatására - 2018 és
2019 első félév
2018. május 15.

Az Akadémia irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy
kutatóintézetek vagy a Támogatott Kutatócsoportok Irodája alkalmazásában
álló, tudományos munkakörben (tudományos segédmunkatársként,
Pályázhatnak: tudományos munkatársként, tudományos főmunkatársként, fiatal kutatói
álláshelyen, posztdoktorként) foglalkoztatott kutatók, akik a pályázat beadási
határidejének napján még nem töltötték be a 40. életévüket. A 35 és 40 év
közötti kutatók csak PhD fokozat birtokában pályázhatnak.
A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos kutatómunka elősegítése
érdekében tett közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági
Nemzetközi Konferencia Pályázatot alapított. Az Ifjúsági Nemzetközi
Célja:
Konferencia Pályázat az MTA irányítása alatt álló intézményekben dolgozó
fiatal kutatók nemzetközi tudományos konferenciákon való részvételét és ott a
pályázó kutatók jelentős tudományos eredményeinek bemutatását támogatja.
További
információ:

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-palyazat-2018evi-felhivas-108312

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című (TOP-2.1.3-16 kódszámú) felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-teleplsi-krnyezetvdelmiinfrastruktra-fejlesztsek-cm-top-213-16-kdszm-felhvs

Módosult az élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a
természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztését támogató
kiemelt felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lhelyek-s-fajok-termszetvdelmi-helyzetnek-javtsa-atermszetvdelmi-kezels-s-bemutats-infrastruktrjnak-fejlesztst-tmogat-kiemelt-felhvs-4

Módosult „A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése”
című (MAHOP-2.3-2016 kódszámú) felhívás, valamint az ahhoz kapcsolódó 1., 3. és
11. számú szakmai mellékletek
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fenntarthat-akvakultrval-foglalkoz-j-gazdlkodk-sztnzse-cmmahop-23-2016-kdszm-felhvs-valamint-az-ahhoz-kapcsold-1-3-s-11-szm-szakmai-mellkletek

4

H-4002 Debrecen, Egyetem tér 1, Pf.: 400
Tel/fax: 52/415-873, email: deakit@agr.unideb.hu

Módosult „A halászati termékekre és akvakultúra- termékekre irányuló piaci
értékesítési intézkedések támogatása” című (MAHOP-5.3.1-2016 kódszámú)
felhívás, valamint az ahhoz kapcsolódó 4., 5. és 7. számú szakmai mellékletek
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-halszati-termkekre-s-akvakultra-termkekre-irnyul-piaci-rtkestsiintzkedsek-tmogatsa-cm-mahop-531-2016-kdszm-felhvs-valamint-az-ahhoz-kapcsold-4-5-s-7-szm-szakmaimellkletek

Események:
Karintia Szója Roadshow – Tamási, Baja, Orosháza, Szolnok, Szerencs
A rendezvény időpontja: 2018. január 9., 10., 11., 16., 17.
További információ:
http://agroforum.hu/esemenyek

A pályázati felhívások megtalálhatók az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság honlapján
is:
http://portal.agr.unideb.hu/kozpont/palyazatok/kutatasi_palyazatok.html

Prof. Dr. Dobránszki Judit s.k.
tudományos főigazgató
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