DEBRECENI EGYETEM
A GR Á R K UT A T ÓI N TÉ ZE T EK

É S T A N G A Z D AS Á G

Debrecen, 2017. március 21.

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

Innovációs voucher - A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az
innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitás
fokozódása / GINOP-2.1.4-15
2018.03.20

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak: Mikro-, kis-, és középvállalkozások
Célja:

A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése. Kiemelt cél a K+F+I
együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor
kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése.

További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/fa0c743c53a2b51
0c1257f340037a754?OpenDocument&Highlight=0,GINOP-

Cím:
Görögországi tanulmányi (kutatói) ösztöndíj (3/a.)
Benyújtási
2017. március 31., 23h
határidő:
Pályázhatnak: Mesterdiplomával rendelkező PhD., illetve DLA hallgatók, oktatók, kutatók, művészek
Célja:
További
információ:

Az ösztöndíj posztgraduális képzésre vagy kutatásra ad lehetőséget az
orvostudományok kivételével valamennyi tudományos és művészeti területen. Csak
olyan jelentkezők pályázhatnak, akik Magyarországon PhD-, illetve DLA vagy egyéb
posztgraduális képzésben vesznek részt.
https://cwp.scholarship.hu/

Pályázati és konferencia hírek:
Kiegészült a Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás című felhívás
dokumentációja
Kiegészült a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Jégesőkár megelőzésére szolgáló
beruházás” című (VP3-5.1.1.2-17 kódszámú) felhívás dokumentációja az elektronikus
felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói
kézikönyvvel.
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-jgeskr-megelzsre-szolglberuhzs-cm-felhvs-dokumentcija
Módosult a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek
beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1.-16
kódszámú) felhívás.
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgitevkenysgek-diverzifikcijt-tmogat-felhvs-1
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VP-Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás alkalmazás
A
támogatási
kérelmek
benyújtására
szolgáló
elektronikus
felület
az
www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldal Elektronikus ügyintézés menüpontján keresztül
érhető el.
További
információ:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal//journal_content/56/20182/4842621?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_si
te.content
Megvannak a pályázatok várható bírálati határidejei!
Hosszú ideje sokan várják a vidékfejlesztési pályázatok bírálati határidőit!
További információ: http://www.agrarkozosseg.hu/83-hirek/szakertoink-cikkei/2641megvannak-a-palyazatok-biralati-hataridejei
Összefoglaló készült az új vidékfejlesztési pályázatokról
A kiírásra váró vidékfejlesztési pályázatokról készített összegfoglalót a Takarék Agrár
Központ. Az elemzés szerint VP keret közel 94 százaléka már megtalálta a célját. A
pályázatok elkészítéséhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is segítséget nyújt.
További
információ:
http://www.nak.hu/agazati-hirek/videkfejlesztes/161gazdasagfejlesztes/93527-osszefoglalo-keszult-az-uj-videkfejlesztesi-palyazatokrol
A mezőgazdaságot is érinti a dekarbonizációs útiterv
Társadalmi véleményezésre bocsátotta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a második
nemzeti éghajlatváltozási stratégia tervezetét, amely többek között agrárvonatkozású
területeket is érint.
További
információ:
http://www.nak.hu/agazati-hirek/videkfejlesztes/157kornyezetgazdalkodas/93446-a-mezogazdasagot-is-erinti-a-dekarbonizacios-utemterv
További hírek:

A miniszterelnökségi szigorítások ellen tiltakoznak a fiatal gazdák!
További
információ:
http://www.agrarkozosseg.hu/20-hirek/tamogatasok/2647-aminiszterelnoksegi-szigoritasok-ellen-tiltakoznak-a-fiatal-gazdak
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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