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

Célja:

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

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2018-2.1.3-EUREKA
2018. március 28.
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek.
A vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi
kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való
magyar részvétel támogatása, illetve ezen keresztül
 a magyar vállalatok piacképességének növelése,
 a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten,
 a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének ösztönzése
innovatív piac-közeli projektek támogatásával, amely révén prototípus
vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére kerül sor,
 nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának
elősegítése.
További cél a magyar-német együttműködésben folyó, különösen kis- és
középvállalkozások kutatás-fejlesztési projektjeinek támogatása, az NKFI
Hivatal és a Német Szövetségi Köztársaság Oktatási és Kutatási Minisztériuma
közös nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési programja keretében.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c5b4af367f479384
c125825400520208?OpenDocument

Pályázat agrárágazati szervezetek számára
2018. április 5.
Agrárágazati szakmai civil szervezetek.
Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik,
programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi
körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b1340cfa8e056e1e
c125824d006c7a78?OpenDocument

Társadalmi innovációk - Új módszerek kidolgozása
EFOP-5.2.5-18
2018. április 23.
Központi költségvetési szerv.
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Célja:

A helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával, a helyi
szükségletekre reagáló innovatív megoldások kidolgozásával és lehetőség
szerinti kipróbálásával (pilot) járuljon hozzá az adott térségben jellemző
problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a területi
jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához. Olyan kezdeményezések
támogatása, amelyek során a társadalmi problémák innovatív kezelése céljából
módszertani fejlesztés valósul meg. A konstrukció olyan innovatív
beavatkozásokat kíván támogatni, amelyek a helyi problémák újszerű
megközelítésével,
a
korábbi
megoldásoknál
hatékonyabban,
eredményesebben járulnak hozzá. A társadalmi innováció módszere olyan
megközelítést jelent, ami összetett és sürgető társadalmi kihívásokra adandó
válaszok megtalálásában segíthet. Gyakran egyszerre támaszkodik az új
tudományos eredményekre és a helyi szereplők tapasztalataira és
helyismeretére, így megalapozott, új, helyi sajátosságokhoz legjobban
illeszkedő válaszok születhetnek a társadalmi problémákra. Emellett legtöbb
esetben kiemelten fontos szerepe van benne az újonnan létrejött
együttműködéseknek, partnerségeknek. Az innováció célja lehet a szolgáltatás
tartalmának megváltoztatása, de lehet célja a szolgáltatás átszervezése is.

További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/72eeeec187a3cec2
c12582540045a2fd?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

Agricultural digital integration platforms
DT-ICT-08-2019
2018. november 14.

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-,
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit
Pályázhatnak:
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet).
A téma keretében olyan projekteket támogatnak, amelyek a mezőgazdasági
ágazat számos szereplőjét (gazdákat, tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó
szervezeteket, innovátorokat) integráló digitális platformokat hoznak létre
Célja:
többszereplős megközelítéssel. A pályázatokban legalább három
mezőgazdasági alágazatot szükséges érinteni, például szántóföldi
növénytermesztés, állattenyésztés, zöldség- és gyümölcstermesztés.
További
információ:

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/1965

FET ERA-NET Cofund
FETPROACT-03-2018

Cím:
Benyújtási
határidő:

2018. december 18.

Pályázhatnak:

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-,
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit
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Célja:
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet).
A téma keretében olyan projekt támogatására kerül sor, amely során a
résztvevő nemzeti (vagy regionális) kutatási programok pénzügyi forrásainak
koordinációja és egybeterelése valósul meg a FET témakört érintően.
http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/1967

Alternative proteins for food and feed
LC-SFS-17-2019
2019. január 23.

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-,
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit
Pályázhatnak:
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet).
A felhívás keretében olyan pályázatok támogathatók, melyek élelmezési
és/vagy takarmányozási célra használható, új vagy alternatív fehérjeforrások
Célja:
azonosítására, továbbá hatékony feldolgozási megközelítések fejlesztésére és
validációjára irányulnak.
További
információ:

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/1969

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek
fejlesztése” című (VP2-6.3.1.-16 kódszámú) felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-kiszemek-fejlesztst-tmogat-felhvs-1

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Campus Mundi – felsőoktatási
mobilitási és nemzetköziesítési program” című (EFOP-3.4.2-VEKOP-15 kódszámú)
felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-campus-mundi-felsoktatsi-mobilitsi-s-nemzetkziestsi-programcm-felhvs-1

Események:
Első Terménypiaci Képzési Nap
Időpontok, helyszínek:
 március 22. Tiszafüred
 április 10. Szeged
 április 12. Tiszafüred
 április 17. Szeged
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április 26. Tiszafüred
május 3. Szeged

További információ:
https://agroforum.hu/programok/elso-termenypiaci-kepzesi-nap/
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

4

