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Debrecen, 2017. január 30.

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

Benyújtási
határidő:

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának in situ megőrzése
VP4-10.2.1.-15
2017. február 1. - 2017. február 28.

A felsorolt védett őshonos és veszélyeztetett, mezőgazdasági célra hasznosított
állatfajták nőivarú egyedeit, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományokat
tartó, a génmegőrzésből származó többletköltségeket viselő, a nyilvántartási
Pályázhatnak: rendszerekben
az
állatok
tartójaként
bejegyzett
állattartó.
Családi gazdálkodás esetében a családi gazdaság vezetője azon állatok
vonatkozásában jogosult, amelyekre vonatkozóan a nyilvántartási rendszerekben
az állatok tartójaként ő a bejegyzett állattartó.
Célja:
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.
További
információ:
Cím:

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

Benyújtási
határidő:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/7b004c94be2f4b
d4c1257f3100436ff7?OpenDocument

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
VP-3-4.2.1-15
2016. február 15. - 2018. február 25.
Mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és
kisvállalkozás.
Az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzése, ezáltal az elavult technológiai
módszerek fejlesztése, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtése.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/7719d8ea742e98
41c1257f3100448c88?OpenDocument

Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és
mikroorganizmusok ex situ megőrzése
VP4-10.2.2.-15
2017. április 1. - 2017. május 2.

A veszélyeztetett kategóriába sorolandó mezőgazdasági- és élelmezési célú
növényfajok tájfajtái, termesztésből kiszorult fajtái, régi fajtái, illetve az egyéb
Pályázhatnak: haszonnövények ökotípusai, továbbá ezek vad- és rokonfajai, valamint
mikroorganizmusok fenntartásával és megőrzésével foglalkozó: aktív
mezőgazdasági termelő; génmegőrző tevékenységet végző szervezet.
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További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:
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A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/df8baed9ca3f7d7
ac1257f3100402112?OpenDocument

Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés,
hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
2017. október 15.

A magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező költségvetési szervek,
költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben
Pályázhatnak:
azok kutatóhelynek minősülnek, egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási
intézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.
Célja:
A kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/467ffa0c0008bde
6c1257eaf00398141?OpenDocument&Highlight=0,GINOP

Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra
K_17
2017. március 2.

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen
pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi
személyiségű
felsőoktatási
intézmény,
kutatóközpont,
kutatóintézet,
Pályázhatnak: költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye,
amennyiben kutatóhelynek minősül, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság,
amely 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, és nem tartozik az EVA hatálya alá,
főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet.
A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján
témamegkötés nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás,
Célja:
az NKFI Hivatalhoz benyújtott projektterv megvalósításához szükséges
tevékenységek támogathatók.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2017/kutatasi-temapalyazat/k-17

Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat
FK_17
2017. február 28.

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen
pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi
Pályázhatnak: személyiségű
felsőoktatási
intézmény,
kutatóközpont,
kutatóintézet,
költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye,
amennyiben kutatóhelynek minősül, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság,
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További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
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amely 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, és nem tartozik az EVA hatálya alá
(támogatás
kizárólag
nem
gazdasági
tevékenységhez
igényelhet),
főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet.
A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján
témamegkötés nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás,
az NKFI Hivatalhoz benyújtott projektterv megvalósításához szükséges
tevékenységek támogathatók.
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2017/fiatal-kutato-kutatasi-temapalyazat/fk-17

Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz
PD_17
2017. február 27.

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:
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amely 2 lezárt üzleti évvel
rendelkezik, és nem tartozik az EVA hatálya alá (támogatás kizárólag nem
gazdasági tevékenységhez igényelhet), főtevékenységként kutatás-fejlesztést
végző non-profit szervezet.
A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen
tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a
felhívásban foglaltaknak.
A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott,
az NKFI Hivatalhoz benyújtott alapkutatási projekttervben foglalt tevékenységek
megvalósítása támogatható.
Célja:
A posztdoktori pályázat kizárólag a támogatott posztdoktor bérjellegű
kifizetésére és annak munkáltatói járulékára ad fedezetet, így a posztdoktorok
önálló kutatási támogatást ebben az évben csak a K_17 vagy FK_17 azonosítójú
kutatási témapályázatok, illetve az NN_17 azonosítójú, nemzetközi
együttműködésben megvalósuló kutatási témapályázatok keretein belül
pályázhatnak és nyerhetnek el.
További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2017/posztdoktori-kivalosagi-program/pd-17

Felhívás nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási
témapályázatokhoz; magyar-osztrák, magyar-szlovén nemzetközi
együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokhoz
(NN_17, ANN_17, SNN_17)
2017. március 21.
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A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen
pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi
személyiségű
felsőoktatási
intézmény,
kutatóközpont,
kutatóintézet,
költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye,
Pályázhatnak:
amennyiben kutatóhelynek minősül, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság,
amely 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, és nem tartozik az EVA hatálya alá
(támogatás
kizárólag
nem
gazdasági
tevékenységhez
igényelhet),
főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet.
A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatban felvázolt
kutatási
és
munkaterv
alapján
témamegkötés
nélkül,
bármilyen
Célja:
tudományterületen végezhető felfedező kutatás, az NKFI Hivatalhoz benyújtott
projektterv megvalósításához szükséges tevékenységek támogathatók.
További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2017/nemzetkozi-kutatasi-temapalyazat/nn-ann-snn-17

ERC által támogatott
kutatócsoportnál történő tapasztalatszerzés
ERC_16_MOBIL
2017. december 30.

A jelen pályázati kiírásra intézmények és kutatók együttesen pályázhatnak az alábbiak
szerint: magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási
intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési
szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek
Pályázhatnak: minősülnek és bármely tudományterületen dolgozó, magyarországi kutatóhellyel
jogviszonyban álló PhD fokozattal rendelkező kutató, amennyiben a projekt
időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és megfelel a
pályázati felhívásban részletezett további feltételeknek.
A magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló kutatók eddigieknél is
sikeresebb pályázását kívánja elősegíteni az ERC által meghirdetett támogatási
Célja:
programokban –Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced Grant
(AdG) –, ezáltal is növelve a hazánkba kerülő ERC-támogatások számát és a hazai
kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.
További
információ:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2016/tapasztalatszerzes-erc-kutatocsoportoknal/erc-16-mobil

Cím:

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása,
fejlesztése
VP4-4.4.2.1-16

Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:

2017. február 22. - 2019. február 22.
Aktív mezőgazdasági termelők.
A területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket
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érő terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az
éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás
megőrzésének, mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása
céljából.
További
információ:
Cím:

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

Célja:

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

https://www.palyazat.gov.hu/vp4-4421-16-vzvdelmi-cl-nem-termel-beruhzsok-ltestmnyekkialaktsa-fejlesztse-1

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása
- Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás
indítása
VP6-6.2.1-16
2018. október 23.
Aktív mezőgazdasági termelő, magánszemély.
A vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki
települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás
településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló
tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsamezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15
2017. november 30.
Vállalkozások, kutatóhelyek, nonprofit gazdasági társaságok.
A hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú
távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg
is hasznosítható tudományos eredmények, iparjogvédelmi oltalmak létrejötte
céljából. A kiírás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több
szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését
támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A
támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb
területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák
megoldásához járulnak hozzá.
https://www.palyazat.gov.hu/kltsgvetsi-szerv

Tematikus kutatási hálózati együttműködések
EFOP-3.6.2-16
2019. január 28.
Felsőoktatási intézmények.
Az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának növelése a Horizont 2020
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projektekben és az európai kutatási hálózatokban, programokban való magas
arányú részvétel elérésével, a hazai és európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok
erősítésével, tematikusan szerveződő konzorciumok keretében.
További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-362-16-tematikus-kutatsi-hlzati-egyttmkdsek-1

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ –
Kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15
2018. április 4.

Kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, kutatás-fejlesztést végző nonprofit gazdasági társaságok, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi
Pályázhatnak:
személyiséggel rendelkező intézményei, egyházi, illetve magán felsőoktatási
intézmények.
Olyan ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti forma kialakítása, amely
alkalmas az ipari partnerek igényeinek megfelelő K+F+I kapacitás létrehozására,
Célja:
versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésére, termékek versenyképes
gyártásának fejlesztésére, melynek eredményeként az érintett termékek
piacképesek maradnak vagy piacképesekké válnak a partnercégeknél.
További
információ:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57141

Pályázati és konferencia hírek:
DBU németországi szakmai gyakorlati ösztöndíj
A Deutsche Bundesstiftung Umwelt német szövetségi környezetvédelmi alapítvány
2017-ben 13. alkalommal hirdeti meg németországi szakmai gyakorlati ösztöndíját.
A német vagy angol nyelvű pályázat beadási határideje: 2017. március 10.
További
információ:
http://palyazatok.org/dbu-nemetorszagi-szakmai-gyakorlatiosztondij/
A részletes kiírás megtalálható: https:/dbu.de/2588.html

Nyári nyelvtanfolyami ösztöndíjak Ausztriában PhD hallgatóknak
Az OMAA Kuratóriuma magyar felsőoktatási intézmények nappali tagozatos
hallgatóinak (a filológiai, germanisztikai szakirányokat, pedagógiai, művészeti
szakirányokat kivéve) ösztöndíjakat ajánl fel ausztriai Nyári Nyelvtanfolyami
részvételre.
Beadási határidő: 2017. március 15.
További információ: http://omaa.hu/hu/stipendien-nach-osterreich/
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Agrárium 2017
A rendezvény célja, hogy a folyamatosan változó piaci és szabályozói környezetben
gyakorlati útmutatást, naprakész információkat biztosítson az agrárszektorban, illetve
az élelmiszergazdaságban tevékenykedő vállalatok és a gazdálkodók számára.
Helyszín: Kecskemét, Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont
Időpont: 2017. március 8.
További információ:
http://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-agrar/agrarium_2017/535
A pályázati felhívások megtalálhatók az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
honlapján is:
http://portal.agr.unideb.hu/kozpont/palyazatok/kutatasi_palyazatok.html
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