DEBRECENI EGYETEM
AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK

ÉS TANGAZDASÁG

Debrecen, 2017. május 10.

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

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj a
2017/2018. tanévre
ÚNKP-17-3

Benyújtási
határidő:

2017. május 5. - 2017. június 6.

Pályázhatnak:

Természetes személyek, bármely tudományterületen, akik
 a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében jelen Pályázati
Kiírás
mellékletében
meghatározott
állami
felsőoktatási
intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak, vagy valamely, jelen
Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási
intézmény 2017/2018. tanévre meghirdetett nappali doktori
képzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be, vagy
 benyújtáskor doktorjelölti jogviszonyban állnak valamely, jelen
Pályázati Kiírás 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási
intézménnyel vagy
 a 2017/2018. tanévben, legkésőbb 2018. január 31-ig várhatóan
doktorjelölti jogviszonyt létesítenek jelen Pályázati Kiírás 1. számú
mellékletében meghatározott felsőoktatási intézménnyel.

Célja:

A kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori
képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó
tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye
magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb - az adott
tudományágban releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás,
valamint a doktori disszertáció (PhD, DLA) megfelelő megalapozása.

További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8f4001d42a
3fd1a3c1258118005913dd?OpenDocument

Cím:

Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz a 2017/2018.
tanévre
ÚNKP-17-4

Benyújtási
határidő:

2017. május 5. - 2017. június 6.

Pályázhatnak:

Természetes személyek bármely tudományterületen, akik

a pályázat benyújtásakor valamely jelen Pályázati Kiírás
mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel oktatói,
kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtásának napjához
képest 4 éven belül szereztek - a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti tudományos (PhD/DLA) fokozatot, vagy

valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami
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felsőoktatási intézménnyel legkésőbb 2018. január 31. napjáig oktatói,
kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban várhatóan állni fognak és a pályázat
benyújtásának napjához képest 4 éven belül szereztek - a nemzeti
felsőoktatási törvény szerinti - tudományos (PhD/DLA) fokozatot,

a pályázat benyújtásakor valamely jelen Pályázati Kiírás
mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel oktatói,
kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtásának napjához
képest 4 éven túl szereztek - a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti tudományos fokozatot,

valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami
felsőoktatási intézménnyel legkésőbb 2018. január 31. napjáig oktatói,
kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban várhatóan állni fognak és a pályázat
benyújtásának napjához képest 4 éven túl szereztek - a nemzeti felsőoktatási
törvény szerinti - tudományos (PhD/DLA) fokozatot.
A kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató fiatal
tehetséges oktatók, kutatók, művészek kutatási és alkotó tevékenységének
és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas
színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb - az adott tudományágban
releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b5da62051
4663d04c12581180061a98a?OpenDocument

Pályázati hírek, támogatások:

Megjelent a TOP-6.3.1-16 kitöltő programja
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-top-631-16-kitlt-programja
Kiegészült a Szaktanácsadók továbbképzése című felhívás dokumentációja
Kiegészült az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói
kézikönyvvel a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szaktanácsadók továbbképzése” című (VP1-2.3.1-17
kódszámú) felhívás dokumentációja.
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-szaktancsadk-tovbbkpzse-cm-felhvsdokumentcija
Módosult a Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-2.1.1-16 kódszámú) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-barnamezs-terletek-rehabilitcija-cm-top-21116-kdszm-felhvs
Megjelent a GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése című felhívás
kitöltőprogramja
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-623-17-a-szakkpzsiintzmnyrendszer-tfog-fejlesztse-cm-felhvs-kitltprogramja
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A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatóságának az
agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2017. évben nem alkalmazható növényvédőszer
hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről szóló módosító
tájékoztatása
Módosult a 2017. évben alkalmazandó AKG besorolás, amely tematikus előíráscsoportok szerint rendezve
tartalmazza a tiltott valamint korlátozással felhasználható növényvédő szer hatóanyagokat. A táblázat
második, horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportra vonatkozó lapján történt változás.
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-eurpai-mezgazdasgividkfejlesztsi-alap-irnyt-hatsgnak-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-sorn-2017-vben-nem-alkalmazhatnvnyvdszer-hatanyagok-valamint-az-azokat-tartalmaz-nvnyvd-szerek-krrl-szl-mdost-tjkoztatsa
Közlemény a kifogás elektronikus úton történő benyújtásáról az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások tekintetében
A 2014-2020-as programozási időszak végrehajtási tapasztalatai alapján a Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatósága ismételten felhívja a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét arra, hogy az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.)
Kormányrendelet 152. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kifogást kizárólag elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A kifogás postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs
lehetőség, az így benyújtott kifogást - az idézett kormányrendelet 57/B. § (4) bekezdésére is figyelemmel –
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a 153. § (1) bekezdés i) pontja értelmében.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-kifogs-elektronikus-ton-trtn-benyjtsrl-azeurpai-mezgazdasgi-s-vidkfejlesztsi-alapbl-nyjtand-tmogatsok-tekintetben
Agrártámogatási információk – 2017. május
Néhány fontos agrártámogatásokkal kapcsolatos hírre hívjuk fel a figyelmet.
További
információ:
https://agronaplo.hu/termekinformaciok/agrartamogatasi-informaciok-az-agronaplo-ajanlasaval-2017-majus

Konferencia hírek:
Ismét megnyitja kapuit a Monori Kisállatbörze
A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége 2017-ben is megrendezi a Monori
Kisállatbörzét, mely színes kínálatával várja az érdeklődőket.
Időpont: 2017. május 14.
Helyszín: Monor, Vásártér
További
információ:
https://www.agroinform.hu/program_allattenyesztes/ismet-megnyitja-kapuit-amonori-kisallatborze-32074-001
X. Oromhegyesi traktorfesztivál
Időpont: 2017. május 21.
Helyszín: Oromhegyes
További
információ:
https://www.agroinform.hu/program_gepeszet/x-oromhegyesi-traktorfesztival32533-001
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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