DEBRECENI EGYETEM
AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK

ÉS TANGAZDASÁG

Debrecen, 2017. július 4.

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

Célja:

További
információ:

IV. TransNatura Nemzetközi Természetfotó pályázat
2017. július 31.
Amatőr és profi fotósok.
Az élővilág bemutatása természetes élőhelyeken készült felvételekkel. A
felvételeken csak vadon élő állatok szerepelhetnek, fogságban tartott
állatokról készült felvételekkel nem lehet pályázni.
A művekkel két kategóriában lehet nevezni:
 A kategória: Nyílt. Bármilyen természetfotóval lehet nevezni (állat, makró,
növény, táj stb.),
 B kategória: Élet az erdőben. Olyan természetfotóval lehet nevezni,
amelyek erdei környezetben készültek.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3dbc13957be
09509c125814c00612202?OpenDocument

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

Green-Light pályázat
2017. július 31.
Induló vállalkozások, cégek, vállalkozók, egyesületek, alapítványok, nonprofit
szervezetek, intézmények, önkormányzatok és magánszemélyek.
A magyar társadalom digitalizációja, cégek, szervezetek és magánemberek
online megjelenésének támogatása. Ingyen eszközök, ingyen weboldal és
webáruház megrendelése tartalom feltöltéssel.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/4978005d86c
7e2cec125814c0062cf0d?OpenDocument

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a „Szakmai tanulmányutak és csereprogramok” (VP1-1.3.1.-17) felhívás és
annak dokumentációja

További információk: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szakmai-tanulmnyutak-s-csereprogramok-felhvs-sannak-dokumentcija

Módosult „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs
programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban”
című (EFOP-3.4.4-16) felhívás

További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-felsoktatsba-val-bekerlst-elsegt-kszsgfejleszt-skommunikcis-programok-megvalstsa-valamint-az-mtmi-szakok-npszerstse-a-felsoktatsban-cm-felhvs--1

Módosult az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-1.1.1-16) felhívás
További információk: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ipari-parkok-iparterletek-fejlesztse-cm-top-11116-kdszm-felhvs-1
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Módosult az „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-17)
felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrrgazdasgi-kpzsek-s-felkszt-trningek-cm-felhvs-sdokumentcija

Módosul a „Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása”
című (GINOP-6.2.5-17) felhívás beadási határideje
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-helyi-felnttkpzsi-hlzatok-s-kpzsi-egyttmkdsekltrehozsa-cm-felhvs-beadsi-hatrideje

Módosul a „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó
egyéni és csoportos szaktanácsadás” című felhívás beadási határidejének kezdete
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-mezgazdasgi-erdgazdlkodsi-s-lelmiszerfeldolgozshoz-kapcsold-egyni-s-csoportos-szaktancsads-cm-felhvs-beadsi-hatridejnek-kezdete

Események:
Agrárközösség – MKB Bank Gazdanap 2017 Kalocsa
Időpont: 2017. augusztus 16.
Helyszín: Kistény Major (Kalocsától 12,5 km-re található, Szakmár és Újtelek település
közötti útról kell lekanyarodni.)
További információ: http://agrarkozosseg.hu/esemenyek/agrarkozosseg-mkb-bank-gazdanap-2017-kalcsoa/

Kaposvári Állattenyésztési Napok
Időpont: 2017. szeptember 1-3.
Helyszín: Pannon Lovasakadémia Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
További információ: http://wp.kaposvarinapok.hu/

78. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár
Időpont: 2017. szeptember 20–24.
Helyszín: HUNGEXPO, Budapest, Albertirsai út, 1.

További információ: http://www.agroforum.hu/esemenyek/omek-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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