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Debrecen, 2017. május 2.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati lehetőségekről
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Benyújtási
határidő:

Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
2019. május 15.
Mindkét célterület esetében:
 vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy;
 vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.
Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c)
pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
A vidéki térségekben élők életminőségének javítása, a lakosság egészséges,
jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának
elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen
keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacokinfrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-irnyt-hatsgnak-kzlemnye-a-vp6721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztetsfejlesztse-cm-felhvs-benyjtsi-hatridejnek-mdostsrl

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-1.2.3-8.3.4-16
2019. február 15.
Mikro-, kis- és középvállalkozások.
Vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz
támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása
révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari
ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi
korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő
beruházásait,
amelyek
pénzügyi
szempontból
életképesek,
jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is,
ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben
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jutnak finanszírozási forráshoz. A támogatott beruházásnak olyan
kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény
mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet
és erőforrás-hatékonyságot.
További
információ:

Cím:

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-123-834-16-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-kapacitsbvtberuhzsainak-tmogatsa-kombinlt-hiteltermk-keretben-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-kapacitsbvtberuhzsainak-tmogatsa-kombinlt-hiteltermk-keretben-cm-felhvs-1

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak
támogatása kombinált hiteltermékkel
GINOP-1.2.6-8.3.4-16
2019. február 15.
Középvállalkozások.
Komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és
visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású
kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó
középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójának
erősítését,
munkahelyek
megtartását
eredményező
beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi
felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-126-834-16-lelmiszeripari-kzpvllalatok-komplexberuhzsainak-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkel
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-komplex-beruhzsok-tmogatsakombinlt-hiteltermkkel-cm-felhvs

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére
2017. június 27. (14:00 óra)
A gazdasági, a műszaki és a természettudományi felsőfokú intézményekben
graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló
hallgatók.
A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben
készített kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, kutatási
munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD-disszertációk készítőit
kívánja elismerésben részesíteni és gyakorlati tevékenységüket támogatni.
http://innovacio.hu/3e_hu_felhivas.php

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása a 2018. évi
Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére
2017. október 13. (12:00 óra)
Vállalkozások.
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Célja:

Azon hazai agrárgazdasági vállalkozások országos szintű elismerése és
díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a
minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minőségi
munkavégzésnek, az egyenletesen jó minőségű termékek előállításának,
illetve szolgáltatás nyújtásának.
Olyan modell kialakítása, bevezetése és hatékony működtetése a díjazott
vállalkozások által, amelyek példa értékűek a kis-, közép- és
nagyvállalkozások számára, így segítve az agrárgazdaság többi szereplőinek
folyamatos fejlődését. A kialakított modell és az MSZ ISO 9004:2010 (A
vállalkozás tartós sikerének irányítása. Minőségirányítási megközelítés)
szabvány alapelvei szerint rendszeresen végrehajtott önértékelés hozzájárul
a vállalkozás fenntartható és tartósan sikeres működéséhez.

További
információ:

http://www.kormany.hu/download/d/2a/01000/2018_felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf#!Do
cumentBrowse

Pályázati hírek:
Elérhető a „Trágyatárolók építése” intézkedés kifizetési kérelmeinek benyújtását
segítő kézikönyv
A VP5-4.1.1.6-15 – Trágyatárolók építése intézkedés nyertes pályázóinak részére
elérhetővé vált a kifizetési kérelmek benyújtását segítő kézikönyv, mely segítséget nyújt
az elektronikus kérelembeadó felület használatához és a kifizetési kérelmek beadásához.
További információ:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal//journal_content/56/20182/4961375?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content

Megjelent a TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés kitöltő programja
További információ:

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-top-113-16-helyi-gazdasgfejleszts-kitlt-programja

Módosult az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című (TOP-6.1.1-16 kódszámú)
felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ipari-parkok-iparterletek-fejlesztse-cm-top-611-16-kdszmfelhvs-1

Megjelent a 2017-1.2.1-NKP Nemzeti Kiválósági Program című felhívás kitöltő
programja
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-2017-121-nkp-nemzeti-kivlsgi-program-cm-felhvskitltprogramja
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Konferencia hírek:
Regisztráció a májusi budapesti Vetőmag Világkongresszusra
Május 3-ig várják a résztvevők jelentkezését a szervezők a Vetőmag Világkongresszusra.
Időpont: Budapest
Helyszín: 2017. május 22-24.
A rendezvény a globális vetőmag szektor legnagyobb eseménye, amelyre a világ minden
részéről részt vesznek szakemberek.
További információ: http://www.worldseedcongress2017.com/index.html

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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