DEBRECENI EGYETEM
AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK
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Debrecen, 2017. május 23.

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

Benyújtási
határidő:

Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:
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Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:
További
információ:

Pályázati felhívás az ERC által támogatott kutatócsoportnál
történő tapasztalatszerzésre
ERC_16_MOBIL
A keret kimerüléséig folyamatos, de legkésőbb 2017. december 30.
Intézmények és kutatók együttesen pályázhatnak az alábbiak szerint:
- magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező
felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek,
költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel
rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek
minősülnek és
- bármely tudományterületen dolgozó, magyarországi kutatóhellyel
jogviszonyban álló PhD fokozattal rendelkező kutató, amennyiben a
projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású
munkaviszonyban,
közalkalmazotti
jogviszonyban
vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és megfelel a
pályázati felhívásban részletezett további feltételeknek.
A felhívás lehetőséget biztosít magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban
álló kutatók számára, hogy három vagy négy hónapot tölthessenek el
kutatómunka és tapasztalatszerzés céljából olyan kutatócsoportnál,
amelynek vezetője az ERC által meghirdetett StG, CoG vagy AdG támogatás
nyertese.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6bdeb815f
bae4be6c12581220064b186?OpenDocument

Norvég és EGT Alapok 2009-2014 - Együttműködés a
környezetvédelemben/
"Tackling climate change"
2017. június 30.
Minden Magyarországon jogi személyként létrehozott közjogi, vagy
magánjogi, kereskedelmi, vagy nem kereskedelmi szervezet, NGO,
valamint olyan természetes személy, aki Magyarországon jogszerűen
tartózkodik.
A különböző szintű együttműködések elősegítése mind intézményi, mint
egyéni szinten, rövidebb és hosszabb távú partnerségek kialakításával.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/bafae90fb
7ec17fcc125811d006ebdec?OpenDocument
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Campus Mundi
pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára
külföldi szakmai gyakorlatra
2017. július 31.
Bármely Erasmus+ programban részt vevő magyarországi felsőoktatási
intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be
pályázatot, aki alap- és osztatlan képzés esetében legalább 2, mesterképzés
és doktori képzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik.
A hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata
alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat,
kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a
magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak.
http://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz

Campus Mundi
ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz
2017. október 10.
Bármely Erasmus+ programban részt vevő magyarországi felsőoktatási
intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be
pályázatot, aki mester-, osztatlan képzésen vagy doktori képzésen folytat
tanulmányokat.
Kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni
tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek
részt, mely biztosítja a nemzetközi tudományos vagy művészeti életbe
történő bekapcsolódásukat, megjelenésüket, szakmai és interkulturális
tapasztalatszerzésüket.
http://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz

Campus Mundi
pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi
részképzésre
2017. október 30.
Bármely Erasmus+ programban részt vevő magyarországi felsőoktatási
intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot,
aki alap- és osztatlan képzés esetében legalább 2, mester- és doktori képzés
esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik.
A hallgató a külföldi partneregyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni
tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsen, és interkulturális
tapasztalatokat szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar
munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt
biztosítanak.
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http://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez

„Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban” című felhívás
EFOP-3.4.6-VEKOP-17
2017. június 19. – 2017. december 15.
Támogatási kérelmet kizárólag konzorciumi formában lehetséges benyújtani.
Konzorcium vezetőként kizárólag a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú
mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak
be támogatási kérelmet.
Konzorciumi tagként kizárólag a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében
felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények és az állami tulajdonú
gazdasági társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának támogatása, a
felsőoktatási intézmények irányításának, képzés- és kutatásszervezési
képességeinek fejlesztése, valamint ezt támogató, egységes alapokon és
megoldásokon
nyugvó,
integrált
intézményirányítási
szakrendszerek
fejlesztésének, illetve bevezetésének támogatása.
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-intzmnyi-irnyts-fejlesztse-a-felsoktatsbancm-felhvs

Pályázati hírek, támogatások:

Módosult a Zöld város kialakítása című (TOP-6.3.2-16) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-zld-vros-kialaktsa-cm-top-632-16kdszm-felhvs
Tájékoztató a K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések című felhívás beadási
lehetőségének lezárásáról
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések”
című (GINOP-2.2.1-15 kódszámú) felhívás esetében a rendelkezésre álló keretösszeg várható
kimerülésére tekintettel a felhívás lezárásra kerül, támogatási kérelmeket 2017. május 31-én,
23:59-ig lehet benyújtani.
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-k-f-versenykpessgi-s-kivlsgiegyttmkdsek-cm-felhvs-beadsi-lehetsgnek-lezrsrl
Megjelent a TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése kitöltő programja
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-top-112-16-inkubtorhzakfejlesztse-kitlt-programja-3
Megjelent a TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés kitöltő programja
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-top-113-16-helyi-gazdasgfejlesztskitlt-programja
Módosult a Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás című felhívás dokumentációja
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-jgeskr-megelzsre-szolgl-beruhzscm-felhvs-dokumentcija
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Kiegészült a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése című felhívás dokumentációja
Kiegészült az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó
felhasználói kézikönyvvel a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-16
kódszámú) felhívás dokumentációja.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacokinfrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse-cm-felhvs-dokumentcija
Módosult az Inkubátorházak fejlesztése című (TOP-6.1.2-16) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-inkubtorhzak-fejlesztse-cm-top612-16-kdszm-felhvs-1

Események:

NAK és NÉBIH-NKI őszi káposztarepce és őszi búza fajtabemutató
Időpont: 2017. május 24.
Helyszín: Székkutas, Székkutasi Növényfajta Kísérleti Állomás
További
információ:
http://magyarmezogazdasag.hu/2017/05/24/nak-es-nebih-nki-oszikaposztarepce-es-oszi-buza-fajtabemutato
2017. május 25-től indul útjára a Karintia Kft. Bőtermő és Prémium Kalászos Roadshow
Helyszínek és időpontok:
Május 25. Rábahídvég
Május 26. Szarvas
Május 29. Dalmand
Május 30. Apácatorna
Június 06. Sárkeszi
További információ: https://www.agroinform.hu/program_szantofold/kalaszos-szakmairendezvenysorozat-indul-32819-001
XI. AGROBÉKÉS Nyílt Nap
Időpont: 2017. május 26.
Helyszín: békéscsabai repülőtér
További információ: https://agronaplo.hu/esemenyek/xi-agrobekes-nyilt-nap
I. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow-Mezőfalva
Az I. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-Mezőfalva az ország egyik legnagyobb szántóföldi
szakmai rendezvénye lesz, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépforgalmazók Országos Szövetségével közösen szervez, közel 40 hektáros területen.
Időpont: 2017. május 31.–június 1.
Helyszín: Mezőfalva, Mezőfalvai Zrt.
További információ: http://www.szantofoldinapok.hu/
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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