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Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
VP3-9.1.1-17
2017. május 2.-2019. április 30.
Földművelésügyi miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert - 2014.
január 1-nél nem régebben alakult - termelői csoport.
A mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatban tapasztalható strukturális
elégtelenségek orvoslása érdekében a termelők együttműködésének ösztönzése
szükséges a termelők szervezeteinek megalakításával és működtetésével
kapcsolatos költségek részbeni átvállalása által.
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-911-17-termeli-csoportok-s-szervezetek-ltrehozsa

Pályázati és konferencia hírek:
Módosult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása”
című felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnaktmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa-cm-felhvs-1

Módosul az Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című felhívás
beadási határidejének kezdete
Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a támogatást igénylőket, hogy módosul a
Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek”
című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási időtartamának
első napja. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 14. napjától lehetséges. A
felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások is várhatóak.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-az-agrrgazdasgi-kpzsek-s-felkszt-trningek-cm-felhvsbeadsi-hatridejnek-kezdete
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Falling Walls Lab – felhívás fiatal innovátorok számára
Három percben beszámolni a kutatómunka eredményéről, az üzleti modellről, vagy az
innovatív projekt lényegéről – ez a feladat a Falling Walls Lab nevű rendezvényen,
amelynek magyarországi válogatóját a Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem közösen rendezi meg.
További információ:
http://mta.hu/mta_hirei/falling-walls-lab-felhivas-fiatal-innovatorok-szamara-107528

Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély
összegű támogatása
Intézkedés célja: A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági
csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI.29.) FM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) alapján az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű
támogatás igénybevételére jogosult.
További információ:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal//journal_content/56/20182/4862589?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_si
te.content

Az NKFI Hivatal idei H2020-rendezvényeinek naptára
Horizont 2020 keretprogram felhívásaihoz kapcsolódva az NKFI Hivatal idén is több mint
20 tematikus információs napot és konzultációs lehetőséget szervez, hogy elősegítse a
hazai szereplők minél nagyobb arányú részvételét és sikerességét az európai forrásokért
zajló versenyben. A Hivatal szakértői nem csupán tájékoztatást és gyakorlati tanácsokat
adnak, hanem a pályázatírás során felmerülő kérdésekre is válaszolnak, ezen kívül mód
nyílik a korábbi pályázói tapasztalatok megosztására is.
További információ:
http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/horizont-2020-rendezvenynaptar/nkfihivatal-h2020

A pályázati felhívások megtalálhatók az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
honlapján is:
http://portal.agr.unideb.hu/kozpont/palyazatok/kutatasi_palyazatok.html
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