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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:

Pályázati felhívás
az „Év Projektmenedzsere Díj” elnyerésére
2017. október 8.
Projektmenedzserek.
Felhívni a figyelmet a tudás és a szakma jelentőségére, a kiemelkedő projektek
eredményeire és a projektmenedzsment kultúra fejleszthetőségére.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/65e2d977f22
b1d37c12581a400254fc6?OpenDocument

Pályázati felhívás
az „Év Széchenyi Vállalkozása 2017” díj elnyerésére
2017. október 15.
Minden olyan vállalkozás, gazdasági szervezet, amely magyarországi
bejegyzett székhellyel rendelkezik és elsősorban Magyarországon fejti ki
gazdasági, üzleti tevékenységét.
A díj egy olyan kitüntetés, mely a nyertes számára kiemelkedő társadalmi és
szakmai elismerést jelent. Odaítélésénél a vállalkozások teljesítményeinek
három területét - a termelékenységet, a társadalmi felelősségvállalást és az
újítási készséget - vizsgálják.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/7a9dcbaa272
0558fc12581a400245b3a?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

Energy Globe Magyarország díj
2017. október 15.

Kizárólag Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező jogi és
természetes személyek, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
Pályázhatnak:
2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény szerinti magyarországi önkormányzatok.
Olyan energiatudatos és/vagy fenntarthatósági kezdeményezéseket,
programokat mutasson be a hazai közönségnek és a világnak, amelyek
megoldást nyújthatnak a környezeti, energetikai problémákra, valamint
Célja:
elősegítik a fenntarthatóságot, a hatékony energiafelhasználást, a környezet és
energiatudatos szemléletformálást és/vagy a minél szélesebb körű zöldenergia
felhasználást helyezik előtérbe.
További
információ:
Cím:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/85e839fe809f
1d15c125819e00307465?OpenDocument

Robert Schuman ösztöndíj
Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára
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Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

2017. október 15.
Egyetemi oklevéllel rendelkezők.
Lehetővé tegye a gyakornokok számára a tanulmányaik során szerzett
ismeretek kiegészítését, valamint hogy közelebbről megismerhessék az
Európai Unió, kiváltképpen pedig az Európai Parlament tevékenységét.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6ba69f8801d
2869ac12581990065e4a1?OpenDocument

Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet
„Számítógép a mindennapi társ 10” címmel
2017. november 6.

Bármely, az alábbi területeken működő szervezet/intézmény
1. Közigazgatás (polgármesteri hivatal, önkormányzat, kistérségi társulás,
kamara, köztestület és intézményeik, stb.)
2. Egészségügy (kórház, háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő, stb.)
3. Oktatás, nevelés (köz és felsőoktatás, felnőttoktatás, óvoda stb.)
4. Szociális/közösségi tevékenységek (idősek otthona, gyermekotthon,
polgárőrség, könyvtárak, szakszervezetek, művelődési és közösségi házak,
Pályázhatnak:
klubok, szenvedélybetegekkel foglalkozók, stb.)
5. Egyházak, vallási egyesületek (vallási, hitéleti tevékenységek)
6. A fenti tevékenységek valamelyikével foglalkozó, vagy ilyen létesítményt
működtető, támogató szervezet (alapítvány, egyesület, köztestület, gazdasági
társaság, közhasznú kft, stb.)
7. Bármely NEM profitorientált szervezet (függetlenül tevékenységi körétől pl.
sportegyesületek, alapítványok, stb.)
Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott
intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére, 2 év speciális OIPCélja:
garanciával bíró asztali számítógépeket tartalmazó számítógépes
szolgáltatáscsomagok segítségével.
További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/56ff7bb948f6
2fdac12581a800642194?OpenDocument

2

H-4002 Debrecen, Egyetem tér 1, Pf.: 400
Tel/fax: 52/415-873, email: deakit@agr.unideb.hu

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A szakképzési
intézményrendszer átfogó fejlesztése” című (VEKOP-8.6.3-16) felhívás

További információk: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szakkpzsi-intzmnyrendszer-tfog-fejlesztsecm-felhvs-1

Módosult „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című (MAHOP-2.12016) felhívás
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-akvakultra-tern-trtn-innovci-sztnzse-cmmahop-21-2016-kdszm-felhvs-valamint-az-ahhoz-kapcsold-1-s-8-szm-szakmai-mellkletek

Módosult
a
Széchenyi
2020
keretében
megjelent
„Mezőgazdasági,
erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos
szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17) felhívás

További információk: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-erdgazdlkodsi-s-lelmiszerfeldolgozshoz-kapcsold-egyni-s-csoportos-szaktancsads-cm-felhvs-

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kisméretű terménytároló,
-szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című (VP2-4.1.2-16) felhívás

További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptsekorszerstse-cm-felhvs-dokumentcija

Események:
Intelligens élettudományi technológiák, módszerek, alkalmazások fejlesztése és
innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve
Időpont: 2017. október 4. 10:00 óra
Helyszín: MTA SZAB-székház, 110 előadóterem
6720 Szeged, Somogyi u. 7.
További információ: http://mta.hu/esemenynaptar/2017-10-04-intelligens-elettudomanyi-technologiakmodszerek-alkalmazasok-fejlesztese-es-innovativ-folyamatok-szolgaltatasok-kialakitasa-a-szegeditudasbazisra-epitve-1486

„Szeretek gazda lenni, az is szeretnék maradni” - projektbemutató, beszélgetés és
filmvetítés:
Időpont: 2017. október 4. 18 óra
Helyszín: Auróra, 1084 Budapest, Auróra utca 11.

További
információ:
https://www.agronaplo.hu/esemenyek/szeretek-gazda-lenni-az-is-szeretnekmaradni-projektbemutato-az-auroraban

NAIK ERTI Szemináriumok élőben és weben
Időpont: 2017. október 5. 09:30
Helyszín: NAIK ERTI Központ Tanácsterme, 9600 Sárvár Várkerület 30/A.
További információ: http://www.naik.hu/esemenyek/naik-erti-szeminariumok-eloben-es-weben

MSV 2017 – 59. Nemzetközi Gépipari Vásár
Időpont: 2017. október 9-13.
Helyszín: Brnói Vásárközpont, Csehország

További információ: https://www.agronaplo.hu/esemenyek/msv-2017-nemzetkozi-gepipari-vasar
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Agritechnica 2017
Időpont: 2017. november 12-18.
Helyszín: Hannover, Németország
További információ: https://www.agronaplo.hu/esemenyek/agritechnica-2017

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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