DEBRECENI EGYETEM
AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK

ÉS TANGAZDASÁG

Debrecen, 2017. május 16.

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

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

„A belföldön megvalósuló, elsősorban tudástranszfer célú
rendezvények" támogatása
AMC-P-17-1
2017. május 22.
Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, köztestület, szövetség, alapítvány, egyesület, szakmai
szervezet, terméktanács.
A 2017. szeptember 15. napjáig Magyarországon megvalósuló, a magyar
élelmiszergazdaságot, gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci
pozícióját erősíteni kívánó, az agrárágazat vagy annak egy szegmensének
bemutatását, fejlesztését, az ágazat szereplőinek együttműködését
elősegíteni kívánó, elsősorban szakmai közönségnek szóló rendezvények,
ún. "konferenciák" és a hozzá kapcsolódó marketingkommunikációs
feladatok támogatása.
Részcél: A rendezvényhez kapcsolódó marketingkommunikációval és
információs standdal elősegíteni a 2017. évben 78. alkalommal
megrendezésre kerülő Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásárra (OMÉK) történő kiállítói és látogatói beterelését.

További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5581e21
21642a2d9c125811b006cc3a9?OpenDocument

Cím:

„A belföldön megvalósuló, elsősorban kisméretű helyi vagy
regionális rendezvények, illetve fesztiválok keretében hazai
termelők és termékeinek promócióját szolgáló program"
támogatása
AMC-P-17-2

Benyújtási
határidő:

2017. május 22.

Pályázhatnak:

Célja:

Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság.
A 2017. szeptember 15. napjáig Magyarországon megvalósuló, a magyar
élelmiszergazdaságot, gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci
pozícióját erősíteni kívánó, nagyközönségnek szóló rendezvények ún.
"fesztiválok", úgymint helyi, regionális rendezvények, fesztiválok, vásárok,
valamint országos rendezvények, azok szervezésének, társkiállítóként
való megjelenések és a hozzákapcsolódó marketingkommunikációs
feladatok támogatása.
Részcél: A rendezvényhez kapcsolódó marketingkommunikációval és
információs standdal elősegíteni a 2017. évben 78. alkalommal
megrendezésre kerülő Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
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Kiállítás és Vásárra (OMÉK) történő kiállítói és látogatói beterelését.
További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3806b7c
e9f7c1c5cc125811b006b8990?OpenDocument

„A belföldön megvalósuló, elsősorban országos jelentőségű
rendezvények, kiállítások, vagy vásárok keretében hazai
termelők, illetve termékeinek promócióját szolgáló program"
támogatása
AMC-P-17-3
2017. május 22.
Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság.
A 2017. szeptember 15. napjáig Magyarországon megvalósuló, a magyar
élelmiszergazdaságot, gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci
pozícióját erősíteni kívánó, nagyközönségnek szóló rendezvények ún. "vásárok",
úgymint elsősorban országos jelentőségű rendezvények, kiállítások, vásárok,
azok szervezésének, társkiállítóként való megjelenések és a hozzákapcsolódó
marketingkommunikációs feladatok támogatása.
Részcél: A rendezvényhez kapcsolódó marketingkommunikációval és
információs standdal elősegíteni a 2017. évben 78. alkalommal megrendezésre
kerülő Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra (OMÉK)
történő kiállítói és látogatói beterelését.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/f090254
d3d36fa99c125811b006c70b8?OpenDocument

Pályázati hírek, támogatások:

Módosult a „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című
(VP2-4.1.2-16 kódszámú) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kismret-termnytrol-szrt-s-tiszttptse-korszerstse-cm-felhvs--1
Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-16 kódszámú)
felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizetscm-vp4-1011-16-kdszm-felhvsMódosult „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése” című (VP5-4.1.1.615 kódszámú) felhívás
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattenysztsi-gazat-fejlesztsetrgyatrolk-ptse-cm-felhvs-
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Módosult a „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző
tanácsadói tevékenységek támogatása” című (VP4-10.2.1.2-17 kódszámú) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetettmezgazdasgi-llatfajtk-genetikai-llomnynak-ex-situ-vagy-in-vitro-megrzse-tovbb-a-genetikaibeszklst-megelz-tancsadi-tevkenysgek-tmogatsa-cm-felhvsTájékoztató a K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések című felhívás új
értékelési határnapjáról
Széchenyi 2020 keretében megjelent „K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések”
című (GINOP-2.2.1-15 kódszámú) felhívás esetében a 2017. augusztus 28. 14 óra 00 perc és a
2017. november 30-i értékelési határnapok helyett új határnap, 2017. május 31. 23 óra 59 perc
került meghatározásra. A rendelkezésre álló keretösszeg előrelátható kimerülésére tekintettel a
szakaszzárást követően várható a felhívás lezárása.
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-k-f-versenykpessgi-s-kivlsgiegyttmkdsek-cm-felhvs-j-rtkelsi-hatrnapjrl
Módosult a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú) felhívás és annak
dokumentációja
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacokinfrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse-cm-felhvs-s-dokumentcija
Módosult a „Barnamezős területek rehabilitációja” című (TOP-6.3.1-16 kódszámú) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-barnamezs-terletek-rehabilitcijacm-top-631-16-kdszm-felhvs
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP1.1.3-16 kódszámú) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-gazdasgfejlesztst-tmogatfelhvs-2
Termeléshez kötött és állatjóléti támogatások
Az alábbi összefoglalók azokat a normatív támogatásokat tartalmazzák, melyeket a területalapú
támogatási kérelemben igényelhetőkön túlmenően igénybe tudnak venni az ágazat szereplői.
További
információ:
http://agrarkozosseg.hu/palyazatok/termeleshez-kotott-allatjoletitamogatasok/
Konferencia hírek:
KITE új és használtgép-vásár
A rendezvény 9:00 órától 17:00-ig látogatható, a részvétel ingyenes.
Időpont: 2017. május 19.
Helyszín: KITE Zrt. 5 géptelepe
További információ: https://www.agroinform.hu/program_gepeszet/kite-uj-es-hasznaltgepvasar-32779-001
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17. Regionális Mezőgazdasági Szakkiállítás
Az FM KASZK – Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskolájának és Kollégiumának
Tangazdasága szeretettel meghívja Önt a 17. Regionális Mezőgazdasági Szakkiállításra.
Időpont: 2017. május 20.
Helyszín: Sződliget, Floch-puszta
További információ: https://agronaplo.hu/esemenyek/17-regionalis-mezogazdasagi-szakkiallitas
Gabonakutató Nonprofit Kft. fajtabemutatói

május 25. Szarvas (Mezőmag Kft., Gabonakutató Kft., Kruppa Mag Kft., SZIE
békéscsabai Campus) Tritikále
 június 1. Batida (Hódagro Zrt., Gabonakutatató Kft., Szegedi Sütödék Kft.,
NAIK NÖKO Szeged, Első Pesti Malom és Sütőipari Zrt.) Kalászos
 június 8. Szeged (Gabonakutató Nonprofit Kft.) Kalászos és repce
 június 13. Bóly-Sátorhely (Bólyi Mg. Zrt., GK Kft.) Kalászos
 június 16. Kisújszállás (Nagykun 2000 Zrt., MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, GK
Kft.) Kalászos
 június 20. Kocs (Aranykocsi Zrt., GK Kft., MTA ATK Mezőgazdasági Intézet)
Kalászos
A bemutatók kezdési időpontja: 9:30. Információ: bela.beke@gabonakutato.hu
Tel.: +36 30/978 0628


További
információ:
fajtabemutatoinkra

https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2017/05/aktualis/meghivo-

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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