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Debrecen, 2017. február 7.

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

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban
VP-3-4.2.1-15
2016. február 25. - 2018. február 25.
Mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és
kisvállalkozás.
Lehetőség biztosítása a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági
termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan fejlesztések
végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos
folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás
fenntartásához.
https://www.palyazat.gov.hu/vp-3-421-15-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-s-erforrshatkonysgnak-elsegtse-a-feldolgozsban

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
VP3-5.1.1.2-17
2017. március 14. - 2019. március 13.

A mezőgazdasági termelők egy csoportja által végrehajtott, a gazdák
Pályázhatnak: összefogásával megvalósított beruházás.
A mezőgazdasági termelők érdekében közjogi szerv által végrehajtott projekt.
Célja:
A jégesőkár következményeinek mérséklése.
További
információ:

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-5112-17-jgeskr-megelzsre-szolgl-beruhzs-

Cím:

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
VP1-1.1.1-17
2017. március 27. - 2019. március 26.

Benyújtási
határidő:

Az a szervezet nyújthat be kérelmet, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
Pályázhatnak: kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban:
2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§
c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzése.
Az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő, változatos tartalmú
Célja:
és formájú ismeretszerzési lehetőségek biztosítása szakmai képzéseken való
részvétel keretében.
További
információ:

https://www.palyazat.gov.hu/vp1-111-17-agrrgazdasgi-kpzsek-s-felkszt-trningek
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Cím:

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:
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Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása
az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
GINOP-2.1.6-16
2017. június 1. - 2019. június 1.
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok.
A hazai vállalkozások versenyképességének és kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységének ösztönzése annak érdekében, hogy növekedjen az innovatív
vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési
tevékenysége, amelyek exportképes új, piacképes termékek, szolgáltatások és
technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és ezáltal hozzájárulnak a vállalati
K+F+I aktivitás növekedéséhez.
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-exportkpes-innovatv-termkek-fejlesztsnek-tmogatsaaz-innovci-vezrelt-exportbvts-rdekben-cm-felhvs

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Rögzítési határidő: 2017. március 3. déli 12.00 óra
Benyújtási
Benyújtási határidő: személyes beadás, illetve postai küldés esetén a
határidő:
postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2017. március 8.
Pályázhatnak: Felsőfokú végzettséggel rendelkező személy
Tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű, kutatási témában
létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére
Célja:
irányuló
felkészülésnek
az
elősegítése.
A
pályázat
valamennyi
tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.
Cím:

További
információ:

http://mta.hu/bolyai-osztondij/bolyai-janos-kutatasi-osztondij-palyazati-felhivas-105317

Pályázati és konferencia hírek:
CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok
A Tempus Közalapítvány CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatai féléváthallgatásra vagy
rövid távú hallgatói tanulmányútra.
További információ: https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/01/ceepus-hallgatoimobilitasi-palyazatok/
Írországi nyári egyetem és kutatási ösztöndíj számos tudományág területén
Írország magyarországi Nagykövetségének a pályázati felhívása egyetemi hallgatók
számára írországi nyári egyetemen való részvételre vagy kutatási célú írországi
tartózkodás támogatására.
Benyújtási határidő: 2017. február 19.
További információ: https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/03/irorszagi-nyari-egyetemes-kutatoi-osztondij-szamos
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Kertészeti pályázatot függeszt fel a Miniszterelnökség
Felfüggeszti a Miniszterelnökség a kertészet korszerűsítésére kiírt egyik pályázatot a
Vidékfejlesztési Programban. Február elsejétől nem lehet beadni pályázatot a 22,5
milliárdos támogatási keretre.
További információ:
http://www.agrarszektor.hu/agrarvidek/kerteszeti_palyazatot_fuggeszt_fel_a_miniszterelnokse
g.6825.html

Módosult az Állattartó telepek korszerűsítése című felhívás dokumentációja
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Állattartó telepek korszerűsítése”
című (VP2-4.1.1.1-16) felhívás 14. számú melléklete.
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepekkorszerstse-cm-felhvs-dokumentcija
Módosult a Baromfitartó telepek korszerűsítése című felhívás dokumentációja
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Baromfitartó telepek korszerűsítése”
című (VP2-4.1.1.2-16) felhívás 14. számú melléklete.
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-baromfitart-telepekkorszerstse-cm-felhvs-dokumentcija
Módosult a Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése című felhívás
dokumentációja
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Juh- és kecsketartó telepek
korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.4-16) felhívás 14. számú melléklete.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-juh-s-kecsketart-telepekkorszerstse-cm-felhvs-dokumentcija
Zsendülés III. Kertészeti Konferencia Szeged 2017.
Értesüljön 2017-ben is első kézből, szakmai döntéshozóktól a kertészeti ágazatot érintő,
aktuális kérdésekről.
Időpont: 2017. március 9-10.
Helyszín: Hunguest Hotel Forrás, 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 16.
További információ: http://www.zsendules.hu/index.php
Precíziós gazdálkodás a gyakorlatban
Időpont: 2017. február 23., csütörtök
A rendezvény célja: Kézzelfogható gyakorlati ismeretek átadása.
Helyszín: Aquaworld Resort Budapest (M0 mellett, Budapest északi részén)
További információ: http://agromatic.hu/tanfolyam
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A Miniszterelnökség közzétette az AKG-ban nem alkalmazható növényvédő szerek
listáját
A Miniszterelnökség megjelentette az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatás
igénybevétele esetén a 2017. évben nem alkalmazható hatóanyagok, illetve az azokat
tartalmazó növényvédő szerek jegyzékét.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57277
Termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás
Az intézkedés célja a termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás nyújtása,
Európai Uniós forrásból, azon juhtartók számára, akik gazdaságukban juhhús előállítás
céljára nőivarú juhokat tartanak.
További
információ:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal//journal_content/56/20182/249316?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_s
ite.content
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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