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Debrecen, 2017. február 14.

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

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:
Cím:

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának 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

MTA Prémium posztdoktori kutatói program

2017. február 1-jén 8.00 órától (közép-európai idő szerint) legkésőbb 2017.
március 14-én (kedd) 16.00 óráig (közép-európai idő szerint) elektronikusan
Benyújtási
határidő:
lehet benyújtani a https://palyazat.mta.hu/premium_2017 internetalapú
pályázati rendszeren keresztül.
Pályázhatnak: PhD vagy DLA fokozattal rendelkezők, posztdoktorok.
Prémium posztdoktori kutatói támogatás az MTA kutatóintézet-hálózatában és
Célja:
magyarországi egyetemeken a 2017. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. közötti
időszakra.
További
információ:
Cím:

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-premium-posztdoktori-kutatoi-program-106157

Szakmai látogatások (M1) pályázati akcióra – EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014 Ösztö ndíj program (HU08) keretében

Folyamatosan pályázható a pályázati keret kimerüléséig, a pályázatok
technikai benyújtási határidők 2016-2017-ben az alábbiak szerint alakulnak:
Benyújtási
határidő:
Technikai benyújtási határidő (elektronikus benyújtási, illetve postára adási
határidő) 2017. február 2., 2017. április 20., 2017. július 24.
Felsőoktatási intézmények; az oktatás, képzés területén irányítást, tanácsadást és
információs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek; az oktatás, képzés bármely
Pályázhatnak:
vonatkozásához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelős szervek helyi,
regionális és nemzeti szinten; kutatóközpontok.
Elősegítse a nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok
Célja:
megvalósítását annak érdekében, hogy ezzel fokozza Magyarország részvételét a
lisszaboni/koppenhágai/bolognai folyamatokban, valamint hozzájáruljon magyar
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és donor országok intézményei közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai
együttműködések kialakításához.
További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/bc04ec80111c29
75c125805b00487474?OpenDocument

Pályázati és konferencia hírek:
Pályázat nőknek nemzetközi kutatói ösztöndíjprogramban való részvételre
A Japanese Association of University Women pályázati felhívása nők számára
nemzetközi kutatói ösztöndíjprogramban való részvételre.
További információ: http://www.jauw.org/english/fellowship.html
Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz
A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és
nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15-2015-00001) projekt keretében
ösztöndíjpályázatot hirdet 2016. június 1. és 2017. szeptember 30. között
megvalósítható külföldi szakmai gyakorlat támogatására felsőoktatási hallgatók
számára.
További információ: http://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmaigyakorlathoz

55 új növényfajtát ismert el a NÉBIH
8 szántóföldi növényfaj 55 új fajtájának elismerő okiratát adta január 26-án az
AgromashExpon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonság Hivatal (NÉBIH). A fajtaelismerés
célja, hogy a gazdák nagy termőképességű, jó termesztési tulajdonságú, gazdaságosan
termeszthető fajtákhoz jussanak, ezáltal a vásárlók asztalára egészséges és jó minőségű
termékek, élelmiszerek kerüljenek.
További információ: http://portal.nebih.gov.hu/-/55-uj-novenyfajtat-ismert-el-a-nebih
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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