DEBRECENI EGYETEM
AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK

ÉS TANGAZDASÁG

Debrecen, 2017. június 27.

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

Benyújtási
határidő:

DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program
2018-2019
2017. június 30.
Magyar felsőoktatási intézmények és felsőoktatási intézményen kívüli
kutatóintézetek.
Tudományos együttműködés elősegítése magyar és német felsőoktatási
intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között.
https://cwp.scholarship.hu/View_Scholarship.asp?job_id=270167

Megjelent a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és
felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival”
című felhívás
EFOP–3.10.1-17
2017. július 18. - 2017. szeptember 7.

Oktatási, kulturális, szociális és társadalmi felzárkózási, valamint ifjúsági és
családügyi területen működő alábbi szervezetek konzorciumai:
 GFO 312 - központi költségvetési szerv
 GFO 569 - egyéb alapítvány
 GFO 529 - egyéb egyesület
Pályázhatnak:  GFO 551 - bevett egyház
 GFO 552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 GFO 555 - elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi
személy
 GFO 559 - egyéb egyházi szervezet technikai kód
 GFO 561 – közalapítvány.
A köznevelés és felsőoktatás területén a magyar nyelvű szakmai tudás
gyarapodásának elősegítése a szomszédos EU és nem EU tagállamok
Célja:
szakembereinek, szervezeteinek, intézményeinek határon átnyúló együttműködése, tapasztalatcseréje és a szakmai hálózatok erősítése által.
További
információ:

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-tematikus-egyttmkds-erstse-a-kznevels-sfelsoktats-tern-a-krpt-medence-szomszdos-orszgaival-cm-felhvs

Cím:

Szakmai látogatások, ösztöndíj
EGT és Norvég Alap 2009-2014

Benyújtási
határidő:

2017. július. 24.

Pályázhatnak:

Az oktatás bármely szintjén aktívan működő, magyarországi székhellyel
rendelkező intézmények, valamint a donor országok valamelyikében
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. : +36-52/415-873
E-mail: deakit@agr.unideb.hu,Web: http://portal.agr.unideb.hu
: 4002 Debrecen, Pf.: 400.

DEBRECENI EGYETEM
AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK

Célja:
További
információ:

(Norvégia, Izland, Liechtenstein) székhellyel rendelkező intézmények.
Tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások,
illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések
megvalósítása.
http://www.norvegalap.hu/?page_id=2899&lang=hu

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

XXII. "Alföldi tájak, emberek"
országos fotópályázat 2017.
2017. szeptember 17.
Bárki részt vehet életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül.
A pályázat témái a következők:
 az alföldi ember és környezete /városok, falvak, tanyák, létesítmények,
gazdasági élet/
 az Alföld különböző évszakokban,
 élet az alföldi folyók mentén, jellegzetes alföldi tájak,
 alföldi népművészet, hagyományok, szokások, speciális
 alföldi születésű, vagy itt élő hírességek,
 mesterségek.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b13a1f524d0
52a19c125813900643c06?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:
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Magyar Minőség Háza Díj 2017
2017. október 03.
Bármely természetes személy.
Hazai, kiemelkedő minőségű termékek, fejlesztések és szolgáltatások
népszerűsítése, a fogyasztók tájékoztatásának elősegítése.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/f3748dcbcaef
a031c125813f0061a104?OpenDocument

Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2017
2017. október 3.
A mű alkotója, alkotói közössége, a mű megrendelője, kiadója.
Az elmúlt 3 évben megjelent olyan szakirodalmi mű (könyv, tanulmány,
szakcikk nyomtatott, vagy elektronikus) díjazása, amely jelentősen
hozzájárult a hazai menedzsment rendszerek fejlesztéséhez, új ismeretekkel
gazdagította a szakmát, széles körben felhasználható gyakorlati
tapasztalatokról számolt be, újszerű megvilágításban adott közre minőséget
érintő ismereteket.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/df87ba937cc
7fba4c125813f0062da57?OpenDocument
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Pályázati hírek, támogatások:
Megjelent a (GINOP-5.2.7-17) „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” kitöltő
programja

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/-megjelent-a-ginop-527-17-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsakitlt-programja

Módosult a „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-16) felhívás
További
felhvs-1

információk:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-gazdasgfejleszts-cm-top-113-16-kdszm-

Módosul a „Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság” (VP616.9.1-17) című felhívás beadási határidejének kezdete
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosul-a-szolidris-gazdlkods-s-kzssg-ltal-tmogatott-mezgazdasgcm-felhvs-beadsi-hatridejnek-kezdete

Módosul a „Szakmai tanulmányutak és csereprogramok” (VP1-1.3.1-17) című felhívás
beadási határidejének kezdete

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-szakmai-tanulmnyutak-s-csereprogramok-cm-felhvsbeadsi-hatridejnek-kezdete

Módosult az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-6.1.1-15) felhívás

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ipari-parkok-iparterletek-fejlesztse-cm-top-611-15kdszm-felhvs

Események:
Búza fajtabemutató
Időpont: 2017. június 30.
Helyszín: 9743 Söpte, Tulipán u. 3. Söpte Söröző & Étterem

További információ: http://n1.magyarmezogazdasag.hu/2017/06/30/buza-fajtabemutato

Szentlőrinci Gazdanapok
Időpont: 2017. augusztus 11-13.
Helyszín: 7940 Szentlőrinc, a Baranya Megyei Vállalkozói Központ rendezvénycentruma
(Koordináták: 46°2’25"N 17°58’43"E)
További információ: http://bmvk-gazdanapok.eu/latogatoknak/altalanos-informaciok

Farmer Expo
Időpont: 2017. augusztus 17–20.
Helyszín: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek
és Tangazdaság területe
További információ: http://www.farmerexpo.hu/index.php

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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