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Debrecen, 2017. november 7.

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

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
2017. november 13.

40 évnél nem idősebb, felsőoktatási intézményben mesterfokú (MA, MSc) vagy
azzal egyenértékű diplomát szerzett magyar állampolgárok jelentkezhetnek,
Pályázhatnak:
akik szakterületükön már bizonyították tehetségüket, s ezt a pályázatuk során
publikációs listával, részletes szakmai portfólióval tudják alátámasztani.
Az ösztöndíjat kutatói és alkotói tevékenység végzésére lehet fordítani,
valamennyi tudományterületen - az agrár- és bölcsészettudományoktól a
Célja:
műszaki tudományokon át az orvos- és a társadalomtudományig - és művészeti
ágban, beleértve a műfordítást is.
További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/305833fb3f4
89953c12581cf005c07b9?OpenDocument

Cím:

A Bognár József Közgazdaság-kutató alapítvány 2017. évi pályázati
felhívása

Benyújtási
határidő:

2017. november 30.

Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:

A pályázaton részt vehet minden 35. életévét be nem töltött magyar vagy
külföldi személy.
Az öntözéses gazdálkodás lehetőségeinek és korlátainak bemutatása
Magyarországon.
http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/a-bognar-jozsef-kozgazdasag-kutato-alapitvany2017-evi-palyazati-felhivasa-107932

ERC Consolidator Grant
ERC-2018-COG

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

2018. február 15.
Egyéni kutatók.
A pályázati felhívás keretében az Európai Kutatási Tanács biztosít támogatást
olyan kiváló kutatásvezetők számára, akik saját, független kutatócsoportjuk
vagy kutatási programjuk megszilárdításának szakaszában járnak.
http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/1517

Standardisation in Synthetic Biology
BIOTEC-01-2018
2018. február 22.
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 Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont),
 Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás,
 Non-profit szervezet (civil szervezet),
Pályázhatnak:
 Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény),
 Egyházi jogi szervezet,
 Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
A pályázati felhívás keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor,
amelyek a szintetikus biológia területét érintő, globális szintű szabványosítási
Célja:
tevékenység megvalósítására törekszenek, a következő részterületek
vonatkozásában: az
összetevők/elemek
megjelölése,
specifikációk
kidolgozása, a kapcsolódó módszertanok.
További
információ:

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/1581

ERC Proof of Concept Grant
ERC-2018-PoC

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

2018. szeptember 11.
Egyéni kutatók.
Az Európai Kutatási Tanács által támogatott kiváló kutatások értékét
maximalizálja, valamint a további kutatások megalapozását szolgálja.
http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/1450

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című (VP3-9.1.1.-17
kódszámú) felhívás.
További információ: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal//journal_content/56/20182/5535783?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content

Módosult a Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára
szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására
című kiemelt felhívás.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-felhvs-a-fejlesztsi-ktelezettsggel-rendelkezteleplsek-szmra-szennyvzelvezetssel-s-kezelssel-kapcsolatos-fejlesztsek-megvalstsra-cm-kiemelt-felhvs-2

Módosult A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli
iskolaelhagyás megelőzése érdekében című (EFOP-3.1.2-16 kódszámú) felhívás.

További
információk:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-pedaggusok-mdszertani-felksztse-avgzettsg-nlkli-iskolaelhagys-megelzse-rdekben-cm-felhvs
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Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felhívás az ivóvízminőség-javító
projektek megvalósítására” című (KEHOP-2.1.1 kódszámú) kiemelt felhívás.
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-felhvs-az-ivvzminsg-javt-projektekmegvalstsra-cm-kiemelt-felhvs

Módosult A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra
fejlesztésének előmozdítása című (MAHOP-2.5-2017 kódszámú) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-krnyezetvdelmi-szolgltatsokat-biztostakvakultra-fejlesztsnek-elmozdtsa-cm-mahop-25-2017-kdszm-felhvs

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Termelői csoportok és
szervezetek létrehozása” című (VP3-9.1.1.-17 kódszámú) felhívás.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termeli-csoportok-s-szervezetek-ltrehozsacm-felhvs-

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Innovációs operatív csoportok
létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás
támogatása” című (VP3-16.1.1.-4.1.5.-4.2.1.4.2.2.-8.1.1.-8.2.1.-8.3.1.-8.5.1.-8.5.2.8.6.1.-17 kódszámú) felhívás.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-az-innovcis-operatv-csoportok-ltrehozsa-saz-innovatv-projekt-megvalstshoz-szksges-beruhzs-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az előkezelés, a hasznosítás és az
ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában”
című (KEHOP-3.2.1 kódszámú) kiemelt felhívás.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-elkezels-a-hasznosts-s-az-rtalmatlantsalrendszereinek-fejlesztse-a-teleplsi-hulladk-vonatkozsban-cm-kiemelt-felhvs-1

Módosult a gyógy- és fűszernövények termesztését támogató (VP2-4.1.3.3-16
kódszámú) pályázat
További információ: https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/3650-modosult-a-gyogy-esfuszernovenyek-termeszteset-tamogato-palyazat

Események:
Horizont 2020 koordinátorok napja
Időpont: 2017. november 20.
Helyszín: European Commission, Charlemagne building, Room De Gasperi, Rue de la Loi
170, 1040 Brussels, Belgium
További információ: http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/horizont2020-171103?objectParentFolderId=9193
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Horizont 2020 projektfejlesztési hét
Időpont: 2017. november 20−25.
Helyszín: Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels

További információ: http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/horizont-2020171103-1

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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