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Debrecen, 2018. január 29.

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

A kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés
támogatása a magyar-marokkói relációban
(2018-2.1.10-TÉT-MC)
2018. március 19.

Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311,
312, 322, 341 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU
Pályázhatnak:
bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő
szervezetnek minősülnek.
A hazai partnerek támogatása magyar-marokkói együttműködésben
megvalósuló projektekben az alábbi fókuszterületeken:
 agrártudományok
Célja:
 műszaki tudományok
 biotechnológia
 környezetvédelem
 vízkezelés, vízgazdálkodás.
További
információ:

Cím:

Benyújtási
határidő:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2018/magyar-marokkoi-tet-felhivas/2018-2110-tet-mc

Pályázati felhívás nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási
témapályázathoz és magyar-osztrák, magyar-szlovén, nemzetközi
együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokhoz
(NN_18; ANN_18; SNN_18)
2018. február 15.

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató közösen pályázhat a befogadó
intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű
 felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési
szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye,
amennyiben kutatóhelynek minősül;
Pályázhatnak:
 Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaság - amely nem tartozik az EVA
hatálya alá -, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet
(támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet);
 főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nonprofit szervezet.
A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatban felvázolt
Célja:
kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott
alapkutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében a
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pályázatot benyújtó hazai kutató(k) vagy kutatócsoport(ok) által végzett
tevékenységek támogathatók.
További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b5f5c9f237e88ebfc
125821d006233b2?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegy pályázat
2018. február 12.

A Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegy használatára olyan természetes
személyek, gazdálkodó szervezetek és vállalkozások, egyéni, vagy családi
gazdálkodók,
őstermelők
pályázhatnak,
amelyek
tevékenységüket
Pályázhatnak:
természetvédelmi oltalom alatt álló területen, környezetkímélő módon, a helyi
hagyományokra és sajátosságokra építve, a térség munkaerő kínálatára
alapozva végzik.
A helyi termékek piacra jutásának elősegítése és a természettel harmonikus
Célja:
gazdálkodás és termék előállítás ösztönzése.
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

http://agrarkozosseg.hu/palyazatok/kiskunsagi-nemzeti-parki-termek-vedjegy-palyazat/

Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának
javítása
(VP5-4.1.6-4.2.3-17)
2020. február 18.



Pályázhatnak:




Célja:

További
információ:






Mezőgazdasági termelők.
Kollektív beruházás keretében kizárólag termelői csoport, termelői
szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet,
valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt esetében van
lehetőség.
Termelői csoport és termelői szervezet.
Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások.
Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása.
Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása.
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság
javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

http://agrarkozosseg.hu/palyazatok/mezogazdasagi-es-feldolgozo-uzemekenergiahatekonysaganak-javitasa/
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Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élelmiszeripari komplex
beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” című (GINOP 1.2.6-8.3.4-16
kódszámú) felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-komplex-beruhzsok-tmogatsa-kombinlthiteltermkkel-cm-felhvs-3

Események:
Fiatal Gazda Konferencia 2018
Időpont: 2018. február 23.
Helyszín: Park Inn Hotel, Budapest

További információ:
https://agronaplo.hu/esemenyek/fiatal-gazda-konferencia-2018

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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