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Debrecen, 2017. október 25.

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

Magyar-indiai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat
TÉT_17_IN
2017. november 17.

 Magyarországi székhelyű, legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel
rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amely nem
tartozik az EVA vagy a KATA hatálya alá, vagy EGT-székhelyű gazdasági
társaság magyarországi fióktelepe;
Pályázhatnak:
 piacbefolyásoló tevékenységet nem végző, az EU jogszabálya szerint
kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő nonprofit szervezet;
 piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv, illetve
annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye.
A hazai partnerek támogatása olyan magyar-indiai együttműködésben
Célja:
megvalósuló KFI projektekben, amelyek eredményeként új vagy
továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2017/magyar-indiai-tet/tet-17-in

Amerikai-európai tapasztalatcsere és képzési program
2017. november 30.

 akik 25-40 életév közöttiek, beszélnek angolul,
 (helyi) közösségekkel dolgoznak, vagy éppen most köteleződnek el
ilyen munkában,
 akik értik az állampolgárok és közösségeik részvételének fontosságát a
döntéshozatali
folyamatokban,
készek
segíteni
a
közösségi
Pályázhatnak:
érdekérvényesítést,
 akik nyitottak arra, hogy a program keretein túl is segítsék a
közösségszervezés,
a
közösségi
érdekérvényesítés
fejlődését
Magyarországon,
 akik nyitottak egy másik kultúra megismerésére, a tanulásra.
Olyan fiatalokat keresnek, akik már végeznek, vagy szívesen végeznének
közösségszervező munkát kirekesztett, kisebbségi csoportokkal. A jelentkező
Célja:
bekapcsolódhat egy 42 napos képzésbe az USA-ban, majd hazatérve amerikai
és hazai mentorok segítségével folytathatja hazai közösségszervező
gyakorlatát.
További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/97e7eeb2847
1acd3c12581c100397f2c?OpenDocument
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Cím:
Benyújtási
határidő:

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15
2017. november 30.

 magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vagy EGT székhelyű
gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 2
lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és legalább 1 főt
foglalkoztatnak;
Pályázhatnak:
 költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező
intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek;
 főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezetek,
amelyek K+F ráfordításai a felhívásban meghatározott szintet elérik;
 egyházi felsőoktatási intézmények.
A hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti
Célja:
dinamikus együttműködés ösztönzése, üzletileg is hasznosítható tudományos
eredmények elérése érdekében.
További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/europai-unios-forrasbol-tamogatott-projektek/palyazatifelhivasok/2015/ginop-221-15/versenykepessegi

Pályázati felhívás az ERC által támogatott kutatócsoportnál
történő tapasztalatszerzésre
ERC_16_MOBIL
2017. december 30.

Intézmények és kutatók együttesen pályázhatnak az alábbiak szerint:
 magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező
felsőoktatási
intézmények,
kutatóközpontok,
kutatóintézetek,
költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező
intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek, és
Pályázhatnak:
 bármely tudományterületen dolgozó, magyarországi kutatóhellyel
jogviszonyban álló PhD fokozattal rendelkező kutató, amennyiben a projekt
időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, és megfelel a pályázati felhívásban részletezett további
feltételeknek.
Lehetőséget biztosít magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló kutatók
számára, hogy három vagy négy hónapot tölthessenek el kutatómunka és
tapasztalatszerzés céljából olyan kutatócsoportnál, amelynek vezetője StG, CoG
Célja:
vagy AdG támogatás nyertese. Ezáltal a kutatók közvetlen közelből
szerezhetnek tapasztalatot arról, hogy miként kell sikeres ERC pályázatot
összeállítani, egy ERC által támogatott kutatócsoportot vezetni.
További
információ:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2016/tapasztalatszerzes-erc-kutatocsoportoknal/erc-16-mobil
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Cím:
Benyújtási
határidő:

Alkotáspályázat a környezettudatosság és a potenciális hulladék
mennyiségének csökkentésére
2017. december 31.

14. évüket betöltött, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező devizabelföldi természetes személyek vehetnek részt, akik régi
Pályázhatnak: vagy használt dolgokból (pl.: bútorokból, használati tárgyakból) újat
varázsolnak, ezzel nem csupán megóvják az értékeket az enyészettől és a
hulladékká válástól, de új értéket is teremtenek.
Elősegítse és népszerűsítse a meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig a
Célja:
környezettudatosságot és a potenciális hulladék mennyiségének csökkentését.
További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/a694c69e077
dea41c12581c1004133e6?OpenDocument

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő
áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1-11.2-15) felhívás
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiaigazdlkods-fenntartsa-cm-felhvs-dokumentcija

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés” című (VP4-10.1.1-16) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-vp41011-16-kdszm-felhvs-dokumentcija

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése - gyógyés fűszernövény termesztés fejlesztése” című (VP2-4.1.3.3-16) felhívás
További információk: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gygy-s-fszernvnytermeszts-fejlesztse-cm-felhvs-dokumentcija

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élőhelyfejlesztési célú nem
termelő beruházások” című (VP4-4.4.1-16) felhívás

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lhelyfejlesztsi-cl-nem-termel-beruhzsokcm-felhvs-dokumentcija

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Stratégiai K+F műhelyek
kiválósága” című (VEKOP-2.3.2-16 kódszámú) felhívás
További információ:
232-16-kdszm-felhvs

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-stratgiai-k-f-mhelyek-kivlsga-cm-vekop-

Események:
Dübörög a kedvezményes kkv-finanszírozás – Új országos rendezvénysorozat az
MFB Pontokról
Időpont: 2017. október 31.
Helyszín: Kölcsey Központ, 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
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További információ: http://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-kkv/debrecen-duborog-akedvezmenyes-kkv-finanszirozas-uj-orszagos-rendezvenysorozat-az-mfb-pontokrol/621/attekintes

Horizont 2020 „Kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése” információs nap
Időpont: 2017. október 25., 10 óra
Helyszín: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
További információ:
kivalosag

http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/horizont-2020-

Méréstechnikai alkalmazások a mezőgazdaságban
Időpont: 2017. november 7.
Helyszín: NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.

További információ: http://www.naik.hu/esemenyek/merestechnikai-alkalmazasok-a-mezogazdasagban

„Kockázatkelezés és diverzifikáció” Jó példák Közép-Kelet-Európából
Nemzetközi konferencia
Időpont: 2017. november 16.
Helyszín: Geréby Kúria, 6050 Lajosmizse, Alsólajos 224.

További
információ:
https://www.agronaplo.hu/esemenyek/kockazatkezeles-es-diverzifikacionemzetkozi-fiatal-gazda-konferencia

Talajegészség Konferencia 2017.
Időpont: 2017. november 16.
Helyszín: Rubin Hotel (1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.).

További információ: https://www.agronaplo.hu/esemenyek/talajegeszseg-konferencia-2017

Agrárszektor Konferencia 2017
Időpont: 2017. november 30. - december 1.
Helyszín: Hotel Azúr Wellness **** 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/C,
További információ: http://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferenciaagrar/agrarszektor_konferencia_2017/589/attekintes

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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