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Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

Felhívás pályázati értékelő szakemberek részére
2018. június 15.
Köznevelés, felsőoktatás, felnőtt tanulás, szakképzés, nyelvoktatás és/vagy
ifjúsági területek valamelyikén dolgozó, tapasztalt szakemberek.
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítvány által kezelt
pályázatok bírálatában való részvételre köznevelés, felsőoktatás, felnőtt
tanulás, szakképzés, nyelvoktatás és/vagy ifjúsági területek valamelyikén
dolgozó, tapasztalt szakemberek részére.

További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/4ff151f310354492c
12582b90066f58d?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

Támogatott kutatócsoporti pályázati felhívás
2018. október 1.

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
• Az MTA rendes tagja, az MTA levelező tagja, az MTA külső tagja, vagy az MTA
doktora tudományos címmel (illetve a tudomány doktora fokozattal)
rendelkezik a pályázat benyújtásakor (az MTA doktora cím megszerzésére
irányuló eljárásának a beadási határidőig le kell zárulnia).
Pályázhatnak: • Hazai felsőoktatási intézményben, vagy – az alapító dokumentuma alapján az
abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző
közgyűjteményben, vagy szintén az alapító dokumentuma alapján az abban
meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző egyéb nem akadémiai
közintézményben igazoltan munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll a
támogatási időszakban (legkésőbb 2019. július 1-jétől kezdődően).
 Hazai felsőoktatási intézményekben és – alapító dokumentuma alapján
az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző
közgyűjteményben vagy közintézményben kiemelkedő kutatási
eredményeket elért személyek által vezetendő tudományos műhelyek
kialakítása és működésük támogatása,
Célja:
 a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése (előnyben részesítve a fiatal
kutatói utánpótlás nevelést),
 az MTA kutatóintézet-hálózata és a felsőoktatási intézmények közötti
együttműködés erősítése,
 a kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő,
a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelésének
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támogatása bármely tudományterületen, elsősorban a felfedező
kutatások területén.
További
információ:

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

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

http://mta.hu/tamogatott-kutatocsoporti-palyazat/tamogatott-kutatocsoporti-palyazatifelhivas-108864

Irány Közép-Európa! - CEEPUS Freemover oktatói ösztöndíjak
2018/2019 őszi félév
2018. október 31.; 2018. november 30.
Oktatók.
Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Montenegró, Szerbia és
Szlovákia felsőoktatási intézményeiben töltött tanulmányi vagy oktatási célú
mobilitási ösztöndíj pályázható a 2018/2019-es tanév őszi félévére.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/495c080a458b7d8
ac12582b8006857d9?OpenDocument

Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának
javítása
VP54.1.64.2.317
2020. február 18.
Mezőgazdasági termelők.
Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro és kisvállalkozások.
Magyarországon a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer feldolgozók
jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas
termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A gazdaságok és feldolgozó üzemek
versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák
elterjesztésének támogatása révén. A felhívás több területen kíván
hozzájárulni a mezőgazdasági és feldolgozó üzemek versenyképességének
növeléséhez.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/1869984eff23d1b2
c12582b30066aac5?OpenDocument

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdészeti genetikai erőforrások
fejlesztése” című (VP4-15.2.1.2-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse-cm-felhvs-
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Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-erdészeti rendszerek
létrehozása” című (VP5-8.2.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-erdszeti-rendszerek-ltrehozsa-cm-felhvs-

Események:
XXVII. Farmer-Expo
A rendezvény időpontja: 2018. augusztus 17.
Helyszíne: Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa Debrecen, Böszörményi u. 138.
További információ:
https://agroforum.hu/programok/xxvii-farmer-expo/
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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