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2018. október 29.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről
Pályázat osztrák-magyar oktatási, kutatási és felsőoktatási
területen folytatott együttműködés támogatására

Cím:
Benyújtási
határidő:

2018. október 30.



Pályázhatnak:





Célja:



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

Állami felsőoktatási intézmények, és állami, akadémiai tudományos és
kutatóintézetek.
Nem állami felsőoktatási intézmények a pályázó hazai intézmény
partnereként, azonban csak a pályázó hazai intézményen keresztül
részesülhetnek támogatásban.
Közös pályázatokat fenti intézmények, valamint azok tudományos
munkatársai egyénileg egyaránt beadhatnak.
Közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása
csereprogram keretében, közös képzés, osztrákoknak mesterképzés
lehetősége Magyarországon.
Tudományos anyagok elkészítése céljából történő tartózkodások.
Hallgatói szakmai csoportok, doktori iskolák hallgatóinak rövid
ausztriai tartózkodása a professzor szakmai vezetésével.
Felsőoktatásban oktatók, PhD-hallgatók rövid (max. 3 nap) ausztriai és
magyarországi
tartózkodása
a
másik
országban
történő
kapcsolatfelvétel céljából.
Szemeszter ösztöndíjak doktori hallgatóknak, kutatói és nyelvi
ösztöndíjak Ausztriában és Magyarországon.

http://palyazatok.org/palyazat-osztrak-magyar-oktatasi-kutatasi-es-felsooktatasi-teruletenfolytatott-egyuttmukodes-tamogatasara/

Felhívás Nemzetiségekért Díjra vonatkozó jelölésre
2018. november 9.
Természetes személy.
A Nemzetiségekért Díj elismerésben a magyarországi nemzetiségek érdekében
a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a
tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén
példaértékű tevékenységet végző személyek és szervezetek részesülhetnek.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/fd72b93abd2aff0cc
125832c00289fe3?OpenDocument
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Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
VP3-4.2.1-4.2.2-18
2019. január 2-tól 2021. január 4-ig
Vágópontok,
tejfeldolgozók,
húsüzemek,
konzervüzemek,
gyümölcsfeldolgozók, borászatok.
Lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági
termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan
élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó
fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük
gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás
fenntartásához.
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/3956-uj-elelmiszer-feldolgozo-esboraszati-uzemek-fejlesztesenek-tamogatasa

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 erdőterületeknek
nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.2.1-16 kódszámú) felhívás
dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-natura-2000-erdterleteknek-nyjtott-kompenzcis-kifizetsek-cmfelhvs--2

Október 16-ától újra igényelhető méhészeti támogatás

További információ:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mo
de=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=6469993&_101_type
=content&_101_urlTitle=oktober-16-atol-ujra-igenyelheto-meheszeti-tamogatas

Megjelent a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című
felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-cm-felhv

Megjelent a MAHOP-2.5-2018 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító
akvakultúra fejlesztésének előmozdítása kitöltő programja
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mahop-25-2018-a-krnyezetvdelmi-szolgltatsokat-biztostakvakultra-fejlesztsnek-elmozdtsa-kitlt-programja
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Események:
Horizont 2020 Agrárgazdasági és Környezetvédelmi Információs Nap
A rendezvény időpontja: 2018. november 9.
Helyszíne: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 2. emelet 231. terem
(bejárat Klauzál utca felől)

További információ:
http://www.h2020.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-2020-agrargazdasagikornyezetvedelmi-infonap?objectParentFolderId=9385

Szent Márton-napi Országos Nagyvásár
A rendezvény időpontja:
2018. november 9., péntek 15:00 – 19:00
2018. november 10., szombat 8:00 – 18:00
2018. november 11., vasárnap 8:00 – 18:00
Helyszíne: 9700, Szombathely, Árpád út 30.

További információ:
https://agroforum.hu/programok/szent-marton-napi-orszagos-nagyvasar/

Garda Fesztivál
A rendezvény időpontja: 2018. november 16-18.
Helyszíne: Tihany
További információ:
https://agroforum.hu/programok/garda-fesztival/

Márton-napi libalakoma
A rendezvény időpontja: 2018. november 9 - 2018. november 25.
Helyszíne: 8060 Mór, Arany János u. 4.
További információ:
https://agroforum.hu/programok/marton-napi-libalakoma/

Growtech Eurázsia
A rendezvény időpontja: 2018. november 28. és december 1.
Helyszíne: Antalya Expo Centerben, Törökország
További információ:
https://agroforum.hu/programok/growtech-eurasia/

Agrárszektor Konferencia
A rendezvény időpontja: 2018. november 28. - 29.
Helyszíne: Siófok, Hotel Azúr Wellness ****

További információ:
https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-agrar/agrarszektor-konferencia-2018/716/program

Budapesti Adventi Vásár
A rendezvény időpontja: 2018. november 9. és 2019. január 1.
Helyszíne: Vörösmarty tér, Budapest
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További információ:
https://agroforum.hu/programok/budapesti-adventi-vasar/

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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