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Debrecen, 2018. február 22.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek
energiahatékonyságának javítása
(VP5-4.1.6-4.2.3-17)
2020. február 18.
A pályázatok benyújtására termelői csoportok, vagy termelői szervezetek
számára is van lehetőség.
A tervezet szerint két célterületen lehet támogatási kérelmeket benyújtani:
 Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság
javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban.
 Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság
javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.
https://www.palyazatihirek.eu/legfrissebb-palyazatok/3687-uj-palyazat-mezogazdasagi-esfeldolgozo-uzemek-energiahatekonysaganak-javitasa-2

Tudásszövetségek
(Knowledge Alliances)

Cím:
Benyújtási
határidő:

2018. február 28.

 felsőoktatási intézmények
 kis-, középvállalkozások, nagyvállalatok
 kutatóintézetek
Pályázhatnak:
 helyi, regionális vagy országos köztestületek
 az oktatás, a képzés vagy ifjúság terén aktív szervezetek
 közvetítő szervezetek
 akkreditációs, minősítő szervek
A pályázattípus célja, hogy megerősítse Európa innovációs kapacitását,
elősegítse az oktatás, az üzlet világa és a szélesebb társadalmi és gazdasági
környezet közötti együttműködéseket. A Tudásszövetségek az alábbi célok
valamelyikére irányulnak:
Célja:
 új, innovatív és multidiszciplináris oktatási és tanulási megközelítések,
 a vállalkozói szellem és a vállalkozói készségek fejlesztése a
felsőoktatási oktatók és vállalati alkalmazottak körében,
 a tudás megosztásának, áramlásának és közös létrehozásának
elősegítése.
További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5bd7bfc5ea9a0e21
c12582360046e75a?OpenDocument
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Cím:
Benyújtási
határidő:

Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási
Ösztöndíjának elnyerésére 2018-ban
2018. március 23.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki
magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató,
 a pályázat benyújtásakor PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos
fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még
nem rendelkezik azzal, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat
odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja,
 a pályázat benyújtásakor még nem szerzett MTA doktora címet,
Pályázhatnak:
 a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem
töltötte be, valamint
 kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási
intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos
kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény
fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.
A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.
A tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában
létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére
Célja:
irányuló
felkészülésnek
elősegítése.
A
pályázat
valamennyi
tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.
További
információ:

Cím:

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-bolyaijanos-kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2018-ban-108472

A kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés
támogatása a magyar-horvát relációban
(2018-2.1.12-TÉT-HR)

Benyújtási
határidő:

2018. április 19.

A kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködést támogató
keretfelhívás most megjelent kiegészítése a magyar-horvát együttműködésben
Pályázhatnak: folyó kutatás-fejlesztési projekteket, ezen belül főként a kutatói mobilitást
segíti elő.
A felhívás célja a hazai partnerek támogatása magyar-horvát
együttműködésben megvalósuló projektekben az alábbi fókuszterületeken:
Célja:

További
információ:

élettudományok,
agrártudományok,
ICT,
mérnöki
biotechnológia, környezetvédelem, energia technológiák.

tudományok,

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2018/magyar-horvat-tet-felhivas/2018-2112-tet-hr
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Individual Fellowships
(MSCA-IF-2018)

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

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:

Benyújtási
határidő:

2018. szeptember 12.
Egyéni kutatók.
Segítse kibontakoztatni azoknak a tapasztalt kutatóknak a kreatív és
innovációs képességeit, akik az egyéni készségeik sokoldalúságát kívánják
fejleszteni, haladó képzési lehetőségek, nemzetközi, illetve szektorok közötti
mobilitási programok keretében.
http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/1920

Co-funding of regional, national and international programmes
(MSCA-COFUND-2018)
2018. szeptember 27.
Támogatásban részesülhetnek egyéni kutatók, vagy doktori programok.
A COFUND támogatási rendszer keretében olyan, új vagy már meglevő
regionális, nemzeti és nemzetközi programok társfinanszírozására kerül sor,
amelyek nemzetközi, szektorokon átívelő, interdiszciplináris, valamint
transznacionális kutatási képzést, és nemzetek, valamint szektorok közötti
mobilitási lehetőségeket biztosítanak kutatók számára, a szakmai pályafutásuk
valamennyi fázisában.
http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/1919

Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb
közös eu-s és regionális programokban való magyar részvétel
ösztönzése
(2018-2.1.2-EU_KP)
2018. szeptember 28.

Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb
gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 226, 572, 573 GFO kóddal
rendelkezők, amelyek
 legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel
rendelkeznek és
Pályázhatnak:
 kettős könyvvitelt vezetnek és
 nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.
Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311,
312, 322, 341 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő
szervezetnek minősülnek
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Célja:

Ösztönözze a magyar pályázókat az EU kutatási, fejlesztési és innovációs
keretprogramjában (Horizont 2020 program), közös programjaiban (ECSEL,
AAL, EUROSTARS és ERA-NET) és regionális együttműködéseiben (Duna Régió
Stratégiához kapcsolódó együttműködés) való minél nagyobb számú és
támogatási részesedésű részvételre, valamint arra, hogy minél többször
vállaljanak koordinátor szerepet ezekben a programokban.

További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/19cf6574e9bd0d57
c1258232006bb56c?OpenDocument

Pályázati hírek, támogatások:
Kiegészült az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához
segítséget nyújtó felhasználói kézikönyvvel a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú)
felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija

Kiegészült az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához
segítséget nyújtó felhasználói kézikönyvvel a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című
(VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-cmfelhvs-dokumentcija

Események:
Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok 2018
Időpont: 2018. szeptember 5-8.
Helyszín: 2943 Bábolna, Mészáros u. 1.

További információ:
https://agroforum.hu/programok/babolnai-nemzetkozi-gazdanapok-2018/

Szántóföldi Napokat és AgrárgépShow
Időpont: 2018. szeptember 20-21.
Helyszín: 5820 Mezőhegyes
További információ:
https://agroforum.hu/programok/babolnai-nemzetkozi-gazdanapok-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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