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Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

Cím:
Benyújtási
határidő:

Az agrárminiszter pályázati felhívása állami génmegőrzési
feladatok ellátására
2018. augusztus 31.

Növényi
génkészlettel
(beleértve
a
mezőgazdasági
jelentőségű
mikroorganizmusokat
is),
vonalés
fajtagyűjteménnyel,
vagy
törzsültetvénnyel,
törzsgyűjteménnyel
rendelkező
jogi
személyek
(költségvetési szerv, kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, gazdasági
Pályázhatnak:
társaság), természetes személyek (mezőgazdasági őstermelők, egyéni
vállalkozók, magánszemélyek), civil szervezetek, jogosultak, akik/amelyek
tulajdonában
levő
génkészletek
nem
minősülnek
nemesítői
munkagyűjteménynek.
A mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai
alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése. A
kitűzött cél megvalósítására támogatás az egyes növénycsoportokhoz
megjelölt feladatok elvégzésére igényelhető az alábbi területeken:
I. Erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése.
II. Mikroorganizmusok, idesorolva a termeszthető nagygombákat is,
Célja:
megőrzése.
III. Dísznövények megőrzése.
IV. Gyógynövények, aromanövények, illóolajnövények megőrzése.
V. Gyümölcstermő növények megőrzése.
VI. Zöldségnövények megőrzése.
VII. Szántóföldi növények megőrzése.
VIII. Szőlő megőrzése.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/0edf854a47d4aec6
c12582db00691b65?OpenDocument

Tudományos eredmények a nagyvilágból - publikációs felhívás
2018. szeptember 1.
Campus Mundi ösztöndíjas hallgatók.
Bemutassuk a Campus Mundi ösztöndíjasok interkulturális környezetben
szerzett szakmai és tudományos ismereteit, tapasztalatait; valamint, hogy
megjelenési lehetőséget biztosítsunk azoknak a hallgatónak, akik megosztásra
érdemes ismeretekkel gazdagodtak mobilitásuk során.
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További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/4e269341535dc25
0c12582dd00610273?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

Closing nutrient cycles
2019. január 23.

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-,
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit
Pályázhatnak:
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet).
A téma keretében olyan pályázatokat támogatnak, amelyek fejlesztéseket
valósítanak meg az agrár-élelmiszeripari és erdészeti melléktermékekből
Célja:
történő tápanyag-visszanyerést, valamint a visszanyert tápanyagok új
műtrágyákká való átalakítását érintően.
További
információ:

http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2180

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők
számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás
dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse-cm-felhvs-

Elindult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP314.1.1-18 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogatsvp3-1411-18-kdszm-cm-felhvs-tervezete

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Barnamezős területek
rehabilitációja” című (TOP-6.3.1-16 kódszámú) felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-barnamezs-terletek-rehabilitcija-cm-felhvs

Események:
25. Szentlőrinci Gazdanapok
A rendezvény időpontja: 2018. augusztus 10- 12.
Helyszíne: Szentlőrinc
További információ:
https://agroforum.hu/programok/25-szentlorinci-gazdanapok/
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VII. Hajdúsági Expo
A rendezvény időpontja: 2018. augusztus 10- 12.
Helyszíne: Hajdúböszörmény
További információ:
https://agroforum.hu/programok/vii-hajdusagi-expo/

Nemzetközi Szőlő Szaporítóanyag Konferencia és Kiállítás
A rendezvény időpontja: 2018. november 22.
Helyszíne: 8360 Keszthely, Festetics György út 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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