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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:

Felhívás jelentős nemzetközi hatású,
kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására
(KH_18)
2018. szeptember 13.
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely,
nonprofit kutatóhely.
A kiváló eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok
ösztönzése, hogy projektjük magyar fogadóintézményben történő
megvalósításával újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló,
további kutatásokat megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a
legnagyobb láthatóságot jelentő tudományos fórumokon mutassák be.
http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/aktualis-felhivasok/nkfi-alap/nemzetkozilegkiemelkedo/jelentos-nemzetkozi

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása
(2018-2.1.5-NEMZ)
2018. szeptember 28.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozás (nem
kutató jellegű), nonprofit kutatóhely.
 AAL: Az infokommunikációs eszközökkel segített tevékeny és önálló
életvitelt célzó program középpontjában az idős emberek
életminőségének, önállóságának és alkalmazhatóságának javítása áll, a
végfelhasználók (idősek, gondozók, családtagok, finanszírozók)
igényeit kiszolgáló, innovatív infokommunikációs termékek,
szolgáltatások és rendszerek kifejlesztése által.
 EUROSTARS: Az EUROSTARS az EUREKA tagállamok és az Európai
Bizottság közös programja, amely az innovatív, jelentős növekedési
potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és
középvállalkozások támogatását tűzte ki célul. A program minden
technológiai terület felé nyitott és olyan projektekkel lehet pályázni,
amelyek legalább két különböző, az EUROSTARS programhoz
csatlakozott államban működő intézmény (kis-és középvállalkozás,
nagyvállalat,
felsőoktatási
intézmény,
kutatóintézet)
együttműködésében valósulnak meg, és amelyek eredményeként
innovatív termék, eljárás, szolgáltatás jön létre és ezek piaci
hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik.
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További
információ:

Cím:

http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/kozos-eu/kozos-eu

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

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

2018. szeptember 28.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozás (nem
kutató jellegű), nonprofit kutatóhely.
Az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejlesztési
és innovációs közös programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben
való magyar részvétel előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók nemzetközi
hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítése.
http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/europai-unio-horizont/europai-unio-horizont

Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
(VEKOP-2.2.1-16)
2018. december 30.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozás (nem
kutató jellegű), egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű).
A hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között
hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése
üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A
pályázati program a közép-magyarországi tudásalapú gazdaság fejlődését
elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének
növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia
fejlődéséhez.
http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/vekop-2-2-1-16/versenykepessegi

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő
áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15. kódszámú)
felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-az-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-cmfelhvs-dokumentcija
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Módosult az „Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és
piaci értékesítésére irányuló beruházások” című (VP5-8.6.1-17 kódszámú) felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdszeti-technolgikra-valamint-erdei-termkek-feldolgozsra-spiaci-rtkestsre-irnyul-beruhzsok-cm-vp5-861-17-kdszm-felhvs-

Események:
Cseresznye- és meggy tanácskozás és fajtabemutató
A rendezvény időpontja: 2018. június 7. (csütörtök) 10 óra
Helyszíne: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési
Kutatóintézet Érdi Kísérleti Állomás (7-es műút, Érd és Martonvásár között az út 25 és
26 km szelvényénél)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/agro-bekes-xii-nyilt-nap/

200 éves az óvári agrár felsőoktatás – Fajtabemutató

Időpont: 2018. június 7.
Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2. és a Tangazdaság kísérleti területe
9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 4.

Kar

További információ:
https://agroforum.hu/programok/200-eves-az-ovari-agrar-felsooktatas-fajtabemutato/

Őszi kalászos nyílt nap Karcagon
Időpont: 2018. június 13., 9:00-11:00
Helyszín:
Debreceni
Egyetem
5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

AKIT

Karcagi

Kutatóintézet

További információ:
https://agroforum.hu/programok/26187/

Martonvásári országos kalászos szakmai nap és fajtabemutató
Időpont: 2018. június 14.
Helyszín: MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

További információ:
https://agroforum.hu/programok/martonvasari-orszagos-kalaszos-szakmai-nap-es-fajtabemutato/

Nemzetközi Szőlő Szaporítóanyag Konferencia és Kiállítás
A rendezvény időpontja: 2018. november 22.
Helyszíne: Pannon Egyetem Georgikon Kar, D. épület, Keszthely, Festetics Gy. u. 7.
További információ:
https://agroforum.hu/programok/nemzetkozi-szolo-szaporitoanyag-konferencia-es-kiallitas/
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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