DEBRECENI EGYETEM
AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK

ÉS TANGAZDASÁG

Debrecen, 2017. augusztus 15.

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

Magyar-orosz ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat
TÉT_17_RU
2017. szeptember 18.

A támogatási kérelem legalább egy magyar és egy orosz támogatást igénylő
előzetesen egyeztetett együttműködésével valósulhat meg. Amennyiben
Pályázhatnak: valamelyik partnerországból több résztvevője is van a projektnek, úgy a
konzorciumi tagok száma országonként nem haladhatja meg az ötöt.
Konzorciumvezető a Konzorcium bármely résztvevője lehet.
A magyar-orosz együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek
támogatása az NKFIH és az Oroszországi Föderáció Oktatási és Tudományos
Célja:
Minisztériumának közös nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési
programja keretében.
További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2017/magyar-orosztet/tet-17-ru

Pályázati felhívás „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra
fordítható támogatás elnyerésére”
FM-LSZF/2017-01.
2017. szeptember 28.

 a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt legalább 12 hónappal
korábban Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek,
alapítványok,
Pályázhatnak:
 magyarországi önkormányzatok,
 a http://egyhaz.emmi.gov.hu/ címen elérhető listában szereplő,
magyarországi bejegyzéssel rendelkező egyházak.
A hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a
Célja:
környezettudatos gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse

Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány
2017. évi pályázati felhívása
2017. november 30.
Minden 35. életévét be nem töltött magyar vagy külföldi személy.
A pályázat témaköre:
Az öntözéses gazdálkodás lehetőségei és korlátai Magyarországon
A hazai öntözéses gazdálkodás helyzete. Éghajlatváltozás, szárazodás, belvízi
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kockázatok, környezet, az öntözés makro- és üzemgazdasági feltételei, a
vízszolgáltatás/használat szabályozási, közgazdasági és támogatási háttere,
vízvisszatartás és -tározás, az egyén, a helyi közösség és az állam feladatai/
lehetőségei. A termelés stabilitása, a versenyképesség fokozása az öntözés
növelésével, a jó termőhelyi adottságú, aszályoknak gyakran kitett
területeken, az öntözött területek racionális bővítésével. Gyenge termőhelyek:
öntözésen kívüli üzemi vízgazdálkodási lehetőségek kihasználása,
alkalmazkodás az időjárási viszonyokhoz, extenzív gazdálkodás.
További
információ:

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/a-bognar-jozsef-kozgazdasag-kutato-alapitvany2017-evi-palyazati-felhivasa-107932

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és
szakirányú továbbképzések fejlesztése” című (EFOP-3.5.1-16) felhívás

További információk: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-dulis-s-kooperatv-felsoktatsi-kpzsek-felsoktatsiszakkpzsi-s-szakirny-tovbbkpzsek-fejlesztse-cm-felhvs-3

Módosult az „Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban” című (EFOP-3.4.6VEKOP-17) felhívás
További
felhvs-

információ:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-intzmnyi-irnyts-fejlesztse-a-felsoktatsban-cm-

Módosult a „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó
egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17) felhívás és
dokumentációja
További
információk:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-erdgazdlkodsi-s-lelmiszerfeldolgozshoz-kapcsold-egyni-s-csoportos-szaktancsads-cm-felhvs-s-dokumentcija

Megjelent a „Nyelvtanulással a boldogulásért” (EFOP-3.2.14-17) kitöltő programja

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/-megjelent-az-efop-3214-17-nyelvtanulssal-a-boldogulsrt-kitltprogramja

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--2

Módosult „A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás
együttműködései” című (VP4-16.5.1-17) felhívás és dokumentációja
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fenntarthatsgot-clz-tjgazdlkods-terlet-s-tjhasznlatvlts-egyttmkdsei-cm-felhvs-s-dokumentcija

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

X. Országos Csokoládé Fesztivál
Időpont: 2017. augusztus 25 - 27
Helyszín: 3900 Szerencs, Várkert, Rákócz út

További információ: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-orszagos-csokolade-fesztival-szerencs.html

18. Nemzetközi Takarmányozási Szimpózium
Időpont: 2017. szeptember 1.
Helyszín: Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar, 170. sz. előadó, 7400
Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
További információ: https://www.agronaplo.hu/esemenyek/18-nemzetkozi-takarmanyozasi-szimpozium-kaposvar

Alföldi kenyér, szőlő és bor ünnepe
Időpont: 2017. augusztus 24. (csütörtök) 9.30 óra
Helyszín: Kecskeméti Városháza, Díszterem és Díszudvar, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
További információ: http://www.naik.hu/esemenyek/alfoldi-kenyer-szolo-es-bor-unnepenek-a-meghivo

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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