DEBRECENI EGYETEM
AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK

ÉS TANGAZDASÁG

Debrecen, 2017. május 30.

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

Célja:

"Magyarország legszebb konyhakertje"
2017. évi pályázati kiírás
2017. augusztus 1.
Magánszemélyek,
közösségek,
szervezetek,
intézmények,
akik
konyhakerteket, gyümölcsöst művelnek, balkonon, kertben, udvaron vagy
egyéb földterületen.
Valamennyi településen nyíljon lehetőség arra, hogy a kertművelők munkája
a pályázatnak köszönhetően kapjon kellő figyelmet és elismerést, és példájuk
nyomán minél többen műveljenek konyhakertet, hogy az évszázadok során
összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között.

További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3a9db6e51ef
03667c12581240065ddb0?OpenDocument

Cím:

Megnyílt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020
második pályázati felhívása
HUSKROUA/1702

Benyújtási
határidő:

2017. szeptember 15. (közép-európai idő szerint 14.00 óra)

A pályázati felhívás részletes szabályait, a támogatásra jogosult területet, az
elszámolhatósági és benyújtási szabályokat, valamint a pályázatértékelési
Pályázhatnak: eljárás részleteit a Pályázati útmutatóban találhatja, amely innen tölthető le. A
pályázati felhívás nyelve az angol, amely egyben a program hivatalos
munkanyelve is.
A kiírás 6 különböző prioritást támogat:
 3.1 prioritás: A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek
megőrzése,
 6.1 prioritás: Környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások
mérséklése,
 7.1 prioritás: A mobilitás javítása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével,
 7.2 prioritás: Infokommunkációs eszközök fejlesztése,
Célja:
 8.1 prioritás: A természeti és az emberi tevékenység okozta katasztrófák
megelőzése,
 8.2 prioritás: Az egészségügy fejlesztésére irányuló tevékenységek
támogatása.
A felhívás során olyan pályázatok benyújtására van lehetőség, amely
tartalmazhat infrastrukturális elemeket és/vagy szoft tevékenységeket, valamint
megfelel a Programban meghatározott feltételeknek.
További
információ:

https://www.palyazat.gov.hu/megnylt-a-magyarorszg-szlovkia-romnia-ukrajna-eni-hatrontnyl-egyttmkdsi-program-2014-2020-msodik-plyzati-felhvsa
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Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:

Az Állatorvostudományi Egyetem fotópályázatot hirdet
„Páros élet az állatvilágban” címmel
2017. június 12. 18:00 óra
Bárki, életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül.
Olyan kreatív képek elkészítése, amely az állatvilágban előforduló
párválasztási szokásokat, az állatok páros viselkedését mutatja be.
http://palyazatok.org/paros-elet-az-allatvilagban-fotopalyazat/

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:
További
információ:

ÉS TANGAZDASÁG

Muzsikál az erdő – fotópályázat
a Muzsikál az Erdő Alapítvány pályázata
2017. június 1.
Minden olyan magyarországi, vagy határainkon túl élő magyar amatőr, vagy
profi fotós pályázhat, akinek az alkotásai összhangban vannak a rendezvény
szellemiségével.
A klasszikus zene, az irodalom, a vizuális alkotóművészet támogatása, az
egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti és kulturális értékek,
az erdő védelme, a környezettudatos életmód népszerűsítése, a
fenntarthatóságra nevelés.
http://palyazatok.org/muzsikal-az-erdo-fotopalyazat/

Pályázati hírek, támogatások:
Megjelent a VEKOP-8.6.3-16 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” kitöltő
programja
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vekop-863-16-a-szakkpzsi-intzmnyrendszer-tfogfejlesztse-kitlt-programja

Módosult a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” (GINOP 5.2.4-16) című
felhívás és annak dokumentációja
A támogatást igénylők számára könnyítést tartalmazó változások a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazandóak.
További információk: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-gyakornoki-program-plyakezdk-tmogatsra-cmfelhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-gyakornoki-program-plyakezdk-tmogatsra-cm-felhvs-dokumentcija

Módosult a „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és
fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai
szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című (KEHOP-4.3.0) kiemelt
felhívás.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kzssgi-jelentsg-termszeti-rtkek-hossz-tv-megrzst-sfejlesztst-valamint-az-eu-biolgiai-sokflesg-stratgia-2020-clkitzseinek-hazai-szint-megvalstst-megalapoz-stratgiaivizsglatokat-tmogat-kiemelt-felhvs
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Felfüggesztésre került a „Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás” (VP3-5.1.1.2-17)
című felhívás
Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. június 15. napján,
00 órától felfüggeszti.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/a-jgeskr-megelzsre-szolgl-beruhzs-cm-felhvs-felfggesztse

A
Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztési
Programokért
Felelős
Helyettes
Államtitkársága,
mint
EMVA
Irányító
Hatóság
Közleménye
az
„Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés” című felhívások keretében nyújtott támogatások
jellegéről

További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/a-miniszterelnksg-agrr-vidkfejlesztsi-programokrt-felelshelyettes-llamtitkrsga-mint-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvsokkeretben-nyjtott-tmogatsok-jellegrl

Módosult a „Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati
programok a felsőoktatásban” (EFOP-3.4.5-VEKOP-17) című felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-rendszerszint-fejlesztsek-s-hozzfrs-bvtst-szolglgazati-programok-a-felsoktatsban-cm-felhvs

Események:
Újra Bednar szántóföldi nap
A cég az esemény keretein belül fogja megünnepelni fennállásának 20. évfordulóját.
Időpont: 2017. június 7.
Helyszín: Sloveč, Csehország (GPS: 50°11'50.5"N; 15°17'58.8"E

További információ: https://www.agroinform.hu/program_gepeszet/vegre-ujra-bednar-szantofoldi-nap-32858001

Maschio zöld sor betakarítási bemutató
A Maschio és a Venta Agritech bemutatásában.
Időpont: 2017. június 7.
Helyszín: 8551 Nagygyimót, Pápai út 33. Művelődési ház

További információ: https://www.agroinform.hu/program_gepeszet/maschio-zold-sor-betakaritasi-bemutato32836-001

Cseresznye- és meggy tanácskozás és fajtabemutató
Időpont: 2017. június 8.
Helyszín: Érd-Martonvásár, NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Érdi Kísérleti
Állomás
(7-es műút, Érd és Martonvásár között az út 25 és 26 km szelvényénél)
További
információ:
fajtabemutato

http://magyarmezogazdasag.hu/2017/06/08/cseresznye-es-meggy-tanacskozas-es-

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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