DEBRECENI EGYETEM
AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK

ÉS TANGAZDASÁG

Debrecen, 2017. június 20.

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

OMÉK Élelmiszer Díj
2017. évi pályázati kiírás 3 kategóriában
2017. június 26. (15 óra)

3 kategóriában lehet pályázatot benyújtani:
 Kistermelő, vagy mikrovállalkozás terméke (az élelmiszer-feldolgozásban
foglalkoztatottak tényleges létszáma 10 fő alatt van),
Pályázhatnak:  Kisvállalkozás által előállított termék (az élelmiszer-feldolgozásban
foglalkoztatottak tényleges létszáma 10-50 fő között van),
 Közepes- és nagyvállalkozás által előállított termék (az élelmiszerfeldolgozásban foglalkoztatottak tényleges létszáma 50 fő felett van).
Magyarország területén előállított, feldolgozott és az OMÉK-on kiállított
Célja:
élelmiszer termékek díjazása.
További
információ:

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/omek-elelmiszr-dij

Cím:
Benyújtási
határidő:

OMÉK Helyi Termék Díj
2017. június 26. (15 óra)

Olyan kistermelő, mikro- és kisvállalkozás, egyesület vagy csoportosulás
pályázhat, amelynek feldolgozott élelmiszer terméke vagy közvetlen
Pályázhatnak: fogyasztásra szánt terméke bizonyítottan kötődik az előállítás körzetéhez
(helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból
készült) és legalább az előállítás körzetében széles körűen ismert.
Magyarország területén előállított, feldolgozott és az OMÉK-on kiállított
Célja:
élelmiszer termékek díjazása.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/omek-helyi-termek-dij

OMÉK Hagyomány és Innováció Díj az Agrárgazdaságban (HIDA)
2017. június 30.

Olyan termelők, előállítók vagy olyan csoportok (közösségek, civil
szervezetek, szakmai érdekképviseletek, önkormányzatok, társadalmi
Pályázhatnak: szervezetek stb.), amelyeknek tagjai a HIDA pályázat követelményrendszerének megfelelő terméket állítanak elő. Nem terjed ki a pályázat az
élőállatokra, borokra és az ásványvizekre.
Célja:
A hagyományos és tájjellegű termékek fogyasztói ismertségének növelése.
További
információ:

http://www.omek2017.hu/pages/omek/contents/static/15/doc/2017-omek-dijakpalyazati-felhivasa.pdf
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2017. évi Élelmiszerbiztonságért Díj
pályázati felhívása
2017. június 30. (12:00 óra)

Azok a vállalkozások/szervezetek, amelyek Magyarországon bejegyzett
élelmiszer-vállalkozási központtal, valamint – az élelmiszerlánc-felügyeleti
Pályázhatnak:
szerv által regisztrált vagy engedélyezett – élelmiszer-vállalkozási
telephellyel rendelkeznek.
A hazai élelmiszerláncban működő azon vállalkozások, szervezetek
elismerése és díjazása, melyek tevékenységükkel bizonyíthatóan
Célja:
elkötelezettek a magas színvonalon megvalósuló élelmiszerbiztonság ügye
iránt.
További
információ:

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=65e9e276-3843-9fa8-da75-000031ddef11

Cím:

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

Felhívás a "Klímaváltozás elleni küzdelem" című bilaterális
kapcsolatok erősítését támogató pályázatra
EGT és Norvég Alap 2009-2014
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 donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország által
célzott klímaváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó együttműködés
ösztönzése.

További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/84881eb467b
36498c125813c00586b05?OpenDocument

Cím:

A Földművelésügyi Minisztérium és a NAIK pályázati felhívása
Ifjú Agrárkutatók részére

Benyújtási
határidő:

2017. szeptember 30.

35 év alatti felsőfokú agrárvégzettséggel (Bsc/Msc) rendelkező, magyar
állampolgárságú fiatalok
Pályázhatnak:
 Tudományos Diákköri Kutatómunkában részt vevő hallgatók
 Doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek.
A „Fogadj Örökbe Furmintot” kezdeményezés célja, hogy támogassa a hazai
felsőfokú agrárképzésben dolgozó ifjú oktató-kutató szakembereket, illetve
frissen végzett hallgatókat.
Célja:
Pályázni lehet az agrártudományok bármely területét érintő pályamunkával,
különös tekintettel az állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, szőlészet,
borászat, erdészet és élelmiszertudomány témakörökre.


További
információ:

http://naik.hu/palyazat-fogadj-orokbe-furmintot
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Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása” című (GINOP-1.2.1-14) felhívás

További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-kapacitsbvtberuhzsainak-tmogatsa-cm-ginop-121-14-kdszm-felhvs-

Kiegészült az „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért,
fejlesztéséért és promóciójáért” című (VP3-16.4.1-17) felhívás dokumentációja
További
információk:
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacokkialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt-cm-felhvs-dokumentcija

„A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.116) felhívás felfüggesztése

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cmfelhvs-felfggesztse

Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16)
felhívás és dokumentációja
További információ: https: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cmfelhvs-s-dokumentcija

Módosult a „Barnamezős területek rehabilitációja” című (TOP-2.1.1-16) felhívás
További információ:
kdszm-felhvs-1

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-barnamezs-terletek-rehabilitcija-cm-top-211-16-

Módosult az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-1.1.1-16) felhívás

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ipari-parkok-iparterletek-fejlesztse-cm-top-111-16kdszm-felhvs

Módosult a „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés
kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2-16) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzskialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs

Megjelent az EFOP-3.4.6-VEKOP-17 „Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban”
kitöltő programja
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-efop-346-vekop-17-intzmnyi-irnyts-fejlesztse-afelsoktatsban-kitlt-programja

Események:
’Tordasi kajszi fajtabemutató’’
A nagyon korai és korai érésű fajták lesznek a középpontban, a NAK-NÉBIH közös
szervezésében.
Időpont: 2017. június 21. 9:00
Helyszín: Tordasi Csárda és Kalandpark 2463 Tordas, Öreghegyi út Hrsz. 024/47
(GPS: 47.345556, 18.761672)
További információ:
http://www.nak.hu/images/Kamara/Hirlevel/Meghivo/Mellekletek/2017/Meghivo_Tordas_kajszi_20170621.pdf
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Kelet-magyarországi Agrárfórum 2017
A térség egyik legnagyobb agárkonferenciája, amelyet minden év augusztusában, a Hajdúsági
Expo keretein belül rendeznek meg.
Időpont: 2017. augusztus 11.
Helyszín: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3.
További információ:
http://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-agrar/kelet-magyarorszagi_agrarforum_2017/575#

PotatoEurope 2017 – Precision farming in practice
Időpont: 2017. szeptember 13-14.
Helyszín: Emmeloord, Nederland

További információ: http://www.potatoworld.eu/events/icalrepeat.detail/2017/09/13/51/-/potatoeurope-2017

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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