DEBRECENI EGYETEM
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Debrecen, 2017. április 4.

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

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

Innovatív ötletek és technológiák az agrár-élelmiszer szektorban
2017. április 10.
Élelmiszer és agrár szektor.
A leginnovatívabb technológiák és ötletek az élelmiszer és az agrár-szektorban
díjazása.
http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/palyazat-agrar

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz
kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás
VP1-2.1.1-2.1.2-17
2017. július 1. - 2017. december 29.
Szaktanácsadást nyújtó szervezet.
Az agrár-, erdő-, és élelmiszergazdaság szereplői számára az igényeiknek
megfelelő olyan szakmai segítség nyújtása, amely elősegíti elsősorban a hatékony
tudásátadást és az innováció fokozását, továbbá a Vidékfejlesztési Programban
érintett célcsoportok gazdasági versenyképességének növelését, figyelembe véve
a fenntarthatóság, környezet-, és klímavédelem, valamint az erőforráshatékonyság követelményeit is.
https://www.palyazat.gov.hu/vp1-211-212-17-mezgazdasgi-erdgazdlkodsi-s-lelmiszerfeldolgozshoz-kapcsold-egyni-s-csoportos-szaktancsads

Szaktanácsadók továbbképzése
VP1-2.3.1-17
2017. május 2. - 2017. november 30.

Felsőfokú agrároktatásra jogosult szervezet, vagy felnőttképzési jogosultsággal
rendelkező agrárkutatást végző szervezet, amely agrárszabályozással és
Pályázhatnak:
támogatásokkal kapcsolatos témakörökben legalább 4 éves szakmai
tapasztalattal rendelkezik.
A szaktanácsadási szolgáltatás magas színvonalának, a szaktanácsadók szakmai
Célja:
felkészültségének, továbbá folyamatos tudásbővítésének biztosítása.
További
információ:

https://www.palyazat.gov.hu/vp1-231-17-szaktancsadk-tovbbkpzse--1
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Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
GINOP 5.2.7-17

Benyújtási
2017. június 30. - 2018. június 30.
határidő:
Pályázhatnak: Pályázati felhívás 4.1. pontjában leírtak szerint.

Célja:

További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

A Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás
indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok
felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott
ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források
támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk
tőketámogatásához.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-527-17-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-1

2017. évi Wolfgang Kessler agrárkutatási díjak
2017. június 30.

A kultúrnövények teljesítménynövelésének és minőségjavításának tudományos és
gyakorlati lehetőségei szakterületekről lehet pályázni. Magyar egyetemet végzett
Pályázhatnak:
személyek pályázhatnak diplomamunkával (MSc) vagy doktori disszertációval (PhD),
amelyet 2016. január 1. után készítettek, és amivel legalább „jó” minősítést értek el.
A Wolfgang Kessler agrárkutatási díjak célja fiatal magyar szakemberek támogatása
Célja:
az agrártudományok és élelmiszertudományok terén.
További
információ:

https://kertk.szie.hu/Hirek/2017/P%C3%A1ly%C3%A1zat_Wolfgang_Kessler_d%C3%ADjak_20
170630

Cím:

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai
beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása
VP4-10.2.1.2-17

Benyújtási
határidő:

2017. június 1. - 2018. július 2.
Tenyésztési hatóság, valamint kutatási- és felsőfokú oktatási intézmények,

Pályázhatnak: mesterséges termékenyítő állomások, embrió-átültető állomások, spermatároló

Célja:

További

központok, fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezetek.
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták
genetikai anyagának (sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, mélyhűtve történő
tárolásra előkészítése, laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses
eljárással, genetikai vizsgálatok elvégzése, továbbá a védett őshonos és
veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve baromfifélék)
hímivarú egyedeinek az eredeti tartási-, takarmányozási feltételektől eltérő módon,
ex situ környezetben történő megőrzése, valamint a védett őshonos és
veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzését segítő
tenyésztési-, génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel, szaktanácsadás a
végrehajtásban, a hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése.
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-10212-17-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgi-
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Cím:
Benyújtási
határidő:
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llatfajtk-genetikai-llomnynak-ex-situ-vagy-in-vitro-megrzse-tovbb-a-genetikai-beszklst-megelztancsadi-tevkenysgek-tmogatsa-1

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
VP1-1.3.1.-17
2017. június 1. - 2018. április 30.

Mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben
legalább 6000 STÉ méretű gazdasággal rendelkeznek. Erdőgazdálkodók, akik
Pályázhatnak:
legalább 20 ha üzemi területtel rendelkeznek. REL együttműködésben részt vevő
mezőgazdasági termelők. Ezen ágazatok szakmai szervezetei.
Elősegítse az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony
Célja:
formában történő átadását.
További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

https://www.palyazat.gov.hu/vp1-131-17-szakmai-tanulmnyutak-s-csereprogramok

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt
megvalósításához szükséges beruházás támogatása
VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17
2017. május 30. - 2017. november 30.
Mezőgazdasági termelő, valamint a pályázati felhívás 4.1. pontjában rögzített
feltételek szerint.
Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok célkitűzése olyan projektek
megvalósítása, amely az agrárgazdaság - beleértve a mezőgazdasági termelés,
élelmiszer-feldolgozás, borászat, REL, erdőgazdálkodás - termelékenységének és
környezeti hatékonyságának javítását szolgálja, különös tekintettel az erőforrás
hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra.
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1611-415-421-422-811-821-831-851-852861-17

Pályázati és konferencia hírek:
Módosult a Tematikus kutatási hálózati együttműködések című felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tematikus-kutatsi-hlzatiegyttmkdsek-cm-felhvs-2
Módosult a Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés
kialakításának lehetőségével című felhívás
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstseltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-2

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. : +36-52/415-873
E-mail: deakit@agr.unideb.hu,Web: http://portal.agr.unideb.hu
: 4002 Debrecen, Pf.: 400.

DEBRECENI EGYETEM
A GR Á R K UT A T ÓI N TÉ ZE T EK

É S T A N G A Z D AS Á G

Módosult a Kertészet korszerűsítése-, üveg- és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának
lehetőségével című felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-sfliahzak-ltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvelcm-felhvs-3
Módosult a Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések című felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-natura-2000-mezgazdasgiterleteknek-nyjtott-kompenzcis-kifizetsek-cm-felhvs-3
Módosult a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság
elősegítése a feldolgozásban című felhívás
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkekrtknvelse-s-erforrs-hatkonysg-elsegtse-a-feldolgozsban-cm-felhvs-1
Módosult A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának in situ megőrzése című felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetettmezgazdasgi-llatfajtk-genetikai-llomnynak-in-situ-megrzse-cm-felhvs
További hírek:
Április 15-ig jelenthető be a téli fagykár a 2017-es kárenyhítési évre
A 2017. évi kárenyhítési évre vonatkozóan a törvényi előírásoknak megfelelően a fagykár
bejelentése 2017. április 15-ig tehető meg.
További információ: http://agrarkozosseg.hu/18-hirek/penzugyek/2659-aprilis-15-igjelentheto-be-a-teli-fagykar-a-2017-es-karenyhitesi-evre
43 milliárd forintot már kiutaltak a gazdáknak
A Magyar Államkincstár 2017. január elsejétől vette át a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal feladatait, azóta mintegy 43 milliárd forintot fizetett ki a
gazdáknak.
További
információ:
http://agrarkozosseg.hu/43-milliard-forintot-mar-kiutaltakgazdaknak/
CACIB Nemzetközi Kutyakiállítás
Időpont: 2017. április 15-16.
Helyszín: Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus
A pályázati felhívások megtalálhatók az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság honlapján
is:
http://portal.agr.unideb.hu/kozpont/palyazatok/kutatasi_palyazatok.html
Prof. Dr. Dobránszki Judit s.k.
tudományos főigazgató
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