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Debrecen, 2017. január 25.

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

Célja:

További
információ:
Cím:

Benyújtási
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Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Tematikus kutatási hálózati együttműködések
EFOP-3.6.2-16
2017. január 26. - 2019. január 28.
Felsőoktatási intézmények.
A konstrukció alapvető célja az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának
növelése a Horizont 2020 projektekben és az európai kutatási hálózatokban,
programokban való magas arányú részvétel elérésével, a hazai és európai
kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítésével, tematikusan szerveződő
konzorciumok keretében.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-362-16-tematikus-kutatsi-hlzati-egyttmkdsek-1

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok
megelőzését szolgáló beruházások támogatása
VP3-5.1.1.1-16
2017. január 6. - 2019. január 7.
Mezőgazdasági termelő.
A felhívás a klímaváltozás hatásaként, illetve a klímaváltozás eredményeként
bekövetkezett katasztrófaesemények és kedvezőtlen éghajlati jelenségek
kártételeinek megelőzésére irányul.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ghajlatvltozshoz-kapcsold-s-idjrsi-kockzatok-megelzstszolgl-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs

A bio-gazdálkodásban felhasznált anyagok alternatívái –
vitatott anyagok a bio-gazdálkodásban
SFS-08-2017
2017. február 14.
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, kis- és
középvállalkozás, non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény).
A projektek keretében a károsanyag-bevitel alternatíváinak azonosítása, illetve
fejlesztése valósul meg, valamint az alkalmazásukat elősegítő társadalmi-gazdasági
feltételek elemzésére is sor kerül. A kidolgozott termékeket, illetve menedzsment
gyakorlatot különböző talaj- és éghajlati adottságok, illetve mezőgazdasági körülmények
között kell kipróbálni.
http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/628
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határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
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A szárazföldi állatállomány és a növények
új betegségeire vonatkozó kutatások
SFS-10-2017
2017. február 14.
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, kis- és
középvállalkozás, non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény).
A benyújtott pályázatoknak hozzá kell járulniuk a betegségek kialakulásának jobb
megértéséhez, valamint a növények és szárazföldi állatok új megbetegedéseire
adható válaszok megtalálásához.
http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/629
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Újítások a növényvédelemben
SFS-17-2017
2017. február 14.
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, kis- és
középvállalkozás, non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény).
Pályázati forrás konzorciumok számára a Horizont 2020 program keretében,
melynek célja a növényvédő szerek használatának csökkentését segítő termékek,
eszközök, stratégiák fejlesztése.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs17-2017.html

A jövő tudományos és oktatási rendszerének fejlesztése
a gyakorlatban alkalmazható tudás biztosítása érdekében,
a mezőgazdaság területén
RUR-13-2017
2017. február 14.
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, kis- és
középvállalkozás, non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény).
A Horizont 2020 Program keretében pályázati lehetőség nyílik konzorciumok
számára a következő témában: a mezőgazdaság, az erdészet és a kapcsolódó
ágazatok területén a tudomány, oktatás és képzési rendszerek feltárása azzal a
céllal, hogy a képzési rendszer és a tananyagok felülvizsgálata által a legfrissebb
gyakorlati ismereteket is elsajátíthassák az iparág szereplői.
http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/695

Szabad témájú, gyökeresen új, korai stádiumú,
interdiszciplináris fejlesztések támogatási programja
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FETOPEN-01-2016-2017
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:

2017. szeptember 27.
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, kis- és
középvállalkozás.
Kiváló, fiatal kutatók és csúcstechnológiai kis- és középvállalkozások támogatása,
akik illetve, amelyek a jövőben a tudományos élet, illetve az adott iparág vezető
szereplőivé válhatnak.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/feto
pen-01-2016-2017.html

Pályázati és konferencia hírek:
A Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése című felhívás felfüggesztése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020
keretében megjelent „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.4-16
kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére
tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. §
(1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának
lehetőségét 2017. január 20. napján, 00 órától felfüggesztette.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/a-juh-s-kecsketart-telepek-korszerstse-cm-felhvsfelfggesztse

Február 6-ig biztosan nyitva: kertészeti gépbeszerzések 40-70%-os támogatása!
A „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16
kódszámú) felhívásra a támogatási kérelmek benyújtására a 2017. január 6. napjától van
lehetőség, a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 18,08 milliárd Ft. Az első értékelési határnap 2017. február 6. lesz, eddig
még biztosan nyitva lesz a pályázat. Mivel népszerű pályázatról van szó, könnyen
lehetséges, hogy ezután rövidesen felfüggesztésre kerül. A felhívás célja a jó minőségű
kertészeti termékek iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint a
kertészeti ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek,
eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje.
További információ: http://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/3286-uj-palyazat-ujrakerteszeti-gepbeszerzesek-tamogatasa-40-70-tamogatassal

DAAD Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a www.funding-guide.de
ösztöndíjas adatbankból érhető el, valamint papíralapon a DAAD - Német Felsőoktatási
Információs Központnál. A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is
határidőn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a DAAD-hoz.
További információ: http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadforschung.html
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Burgonyaágazati fórum – Keszthely
A Burgonya Ágazati fórumot a korábbi évek bevált gyakorlatának megfelelően
kerekasztal jelleggel, a jelenlévők aktív részvételére számítva szervezik meg.
Időpont: 2017. január 26. 10.00 óra
Helyszín: A Pannon Egyetem Georgikon Karán (8360 Keszthely, Deák F. u. 16.)
A Fórum témáinak fontossága és a tervezhetőség érdekében részvételi szándékot január 23-ig
lehet jelezni a Burgonyakutatási Központ elérhetőségein:
Telefon: 83/545-104
E-mail cím: kozpontrbk@georgikon.hu
További információ: http://www.burgonyakutatas.hu/
Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete – hol tartunk a fenntarthatóság felé
vezető úton? című konferencia
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) és a Szent István Egyetem
Mezőgazdasági és Környezettudományi Kara rendezésében.
Időpont: 2017. február 2.
További információ: http://www.biokutatas.hu/
Konferencia-körút a növénytáplálásról és a precíziós gazdálkodásról
Időpont: 2017. február 7-9.
További információ: http://agrofil.hu/hirek/konferencia-korut-program
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj / NTP-NFTÖ-16
A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj
támogatás formájában.
Benyújtási határidő: 2017. március 15.
További információ:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/7ebcc6eb4129ddf5c1257f8b
0044f945?OpenDocument

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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