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Debrecen, 2017. február 28.

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

Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért
kutatócsoportok támogatására (KH_17)
2017. augusztus 31.

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak: Magyarországi kutatóhellyel rendelkező kutatók és kutatócsoportjaik.
Célja:

A kiváló eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok
ösztönzése.

További
információ:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2017/nemzetkozileg-kiemelkedo-eredmenyeket-elero-kutatocsoportok/kh-17

Cím:
Benyújtási
határidő:

2017. április 18.

Pályázhatnak:

Célja:

Nemzeti kiválósági program (NKP_17)
Pályázatot kizárólag kutató-tudásközvetítő szervezet által vezetett, legfeljebb 12 tagú
konzorcium nyújthat be.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a felfedező kutatások társadalmi
és gazdasági hasznosulásának elősegítését olyan stratégiai területek
meghatározásával is ösztönzi, amelyeken hazánk a feladatok megvalósításához
rendelkezik elegendő kutatói kiválósággal, így ezek a célok a leggyorsabban és
leghatékonyabban valósíthatók meg.

További
információ:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2017/nemzeti-kivalosagi-program/nkp-17

Cím:

Kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés támogatása, a
magyar-osztrák relációban (TÉT_17_AT)
2017. április 15. (A pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől 2017. április 15-

Benyújtási
határidő:

ig lehetséges. A pályázatok benyújtásának módjára és helyére vonatkozóan a TéT_17 Pályázati
Felhívás 7. pontjában foglaltak az irányadóak.)

-

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező
intézményei
Pályázhatnak:
- jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek
- államilag elismert, magyarországi székhelyű állami, egyházi, vagy magán
felsőoktatási intézmények
A magyar-osztrák Kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretein
belül fontos célkitűzés egyrészt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában
Célja:
történő magyar részvételek bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók
bevonásának elősegítése az aktuális kutatási folyamatokba.
További
információ:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2017/magyar-osztrak-tet/tet-17-at
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Pályázati és konferencia hírek:
A Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás
felfüggesztése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020 keretében
megjelent „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.516 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. március 6.
napján, 24 órától felfüggeszti.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzstmogatsa-cm-felhvs-felfggesztse
Módosult a Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és
mikroorganizmusok ex situ megőrzése című felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése” című (VP4-10.2.2.-15 kódszámú)
felhívás és a Támogatói Okirat.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-ritka-s-veszlyeztetett-nvnyfajtkgenetikai-erforrsainak-s-mikroorganizmusok-ex-situ-megrzse-cm-felhvs
Módosul a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című
felhívás
Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a Széchenyi 2020
keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című
(VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási időszakának első napja. A
támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16. napjától lehetséges.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosul-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmranyjtott-indul-tmogats-cm-felhvs
Pályázatírás és pályázatfigyelés Mesterkurzus pályázat (PK 02_2017. sz. )
A Projektközpont Szolgáltató Kft. pályázatot hirdet szakmai tréningen való támogatott
(kedvezményes) részvételre az alábbiak szerint.
Jelentkezési határidő: 2017. március 24.
További információ:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d09ffb3a567aecc1c
12580cb004b2098?OpenDocument
H2020 infopont a Debreceni Egyetemen
Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2017-től Horizon2020 Információs Pontként működik.
További információ: http://www.innoregio.eu/horizont-2020

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala iparjogvédelmi és szerzői jogi tanfolyamot
hirdet
További
információ:
http://www.techtransfer.unideb.hu/tartalom/393/a-szellemitulajdon-nemzeti-hivatala-alap-es-kozepfokon-iparjogvedelmi-valamint-alapfokonszerzoi-jogi-tanfolyamot-hirdet
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Gyakornoki program
A Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ gyakornoki programot hirdet a
Debreceni
Egyetem
nappali
tagozatos
hallgatói
részére.
http://www.techtransfer.unideb.hu/tartalom/416/felhivas-gyakornoki-poziciobetoltesere?menu_id=1&menu_parent_id=2&item_id=61
Új pályázati konstrukció a magyar tudomány eredményei nemzetközi láthatóságának
növeléséért
A magyar tudomány eredményei nemzetközi láthatóságának növeléséért az NKFI Hivatal új
pályázati felhívással ösztönzi a kutatókat. A felhívás célja a kiváló eredményeikkel nemzetközi
hatást kiváltó hazai kutatócsoportok ösztönzése.
Beadási határidő: 2017. augusztus 31.
További információ: http://www.techtransfer.unideb.hu/tartalom/408/uj-palyazati-konstrukcioa-magyar-tudomany-eredmenyei-nemzetkozi-lathatosaganak-noveleseert
Új pályázati konstrukciók és megnövelt keretösszegek a felfedező kutatások
ösztönzéséért
A kutatói életpályához jobban igazodó, új pályázati konstrukciókkal bővülve ismét megnövelt
keretösszeggel tette közzé a felfedező kutatásokat ösztönző felhívásokat a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal.
http://www.techtransfer.unideb.hu/tartalom/402/uj-palyazati-konstrukciok-es-megnoveltkeretosszegek-a-felfedezo-kutatasok-osztonzeseert
További hírek:
Mindent elvert a jég, vagy tarolt az aszály? - Könnyítik a kártérítéseket
További információ:
http://www.agrarszektor.hu/novenytermesztes/mindent_elvert_a_jeg_vagy_tarolt_az_aszaly_konn
yitik_a_karteriteseket.6928.html
Közép-kelet-európai együttműködés az agrárkutatás-fejlesztés érdekében
További
információ:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyiminiszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/bioeast-kozep-kelet-europaiegyuttmukodes-az-agrarkutatas-fejlesztes-erdekeben
KAP közvetlen támogatások (2015-2020)
További
információ:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyiminiszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kap-kozvetlen-tamogatasok-20152020
Modern biotechnológia a juhágazat szolgálatában
További
információ:
http://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/147allattenyesztes/93366-modern-biotechnologia-segiti-a-juhagazatot
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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