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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:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

Magyar-koreai kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat
2018-2.1.17-TÉT-KR
2018. szeptember 28.
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely,
vállalkozói kutatóhely, vállalkozás (nem kutató jellegű), nonprofit kutatóhely.
 Önállóan támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatási,
kísérleti fejlesztés.
 Önállóan nem támogatható: tájékoztatással, az elért eredmények
nyilvánosságával, a projekt koordinációjával, piacra jutásával,
iparjogvédelmével kapcsolatos tevékenység.
http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-koreai-kfi-egyuttmukodes/2018-2117tet-kr

Pályázati felhívás tudomány-, művészet-, irodalom- vagy
technikatörténeti tárgyú könyvek kiadására
2018. szeptember 30.
Pályázatot bárki benyújthat, a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi
szerzőkre.
Olyan kéziratok beérkezését várják, amelyek erdélyi vonatkozású tudomány-,
művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti sajátosságokról, érdekességekről
szólnak, s amelyek ezeket a területeket, valamint Erdélyt egyaránt
népszerűsítik.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b5a3485d9e8b1fbe
c12582e60055ffab?OpenDocument

Gábor Dénes-díj 2018
2018. október 10.
Bármely természetes személy.
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató
társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a
kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy
érdekvédelmi szervezetek, ill. szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénesdíjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék GÁBOR DÉNES-díjra
azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az
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innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági
vezető) szakembereket, akik a műszaki szakterületen:
 kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
 jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét
tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
 megvalósult
tudományos,
kutatási-fejlesztési,
innovatív
tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a
fenntartható fejlődéshez,
 személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották
intézményük innovációs készségét és képességét.
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/ef91f1f38aba106bc
12582e90067afa1?OpenDocument

Building modern rural policies on long-term visions and
societal engagement
RUR-01-2018-2019
2019. január 23.

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-,
Pályázhatnak: kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet.
A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek
előrejelzési elemzést valósítanak meg a hegyvidéki területeken realizálható
Célja:
elsődleges termelés és a hozzá kapcsolódó értékláncok és ökoszisztémák
vonatkozásában.
További
információ:

http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2196

Sustainable wood value chains
LC-RUR-11-2019-2020

Cím:
Benyújtási
határidő:

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).
2019 során a támogatott pályázatok keretében az épületek megépítése,
felújítása és korszerűsítése során alkalmazható, faalapú anyagok használatára
Célja:
épülő új technológiák és környezetbarát megoldások fejlesztésére és
tesztelésére kerülhet sor.
További
információ:

http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2194
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Cím:
Benyújtási
határidő:

Research innovation needs & skills training in PhD programmes
SwafS-08-2019
2019. április 2.

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 pályázatok támogatására kerül sor, amelyek az
Célja:
életpályájuk
különböző
fázisában
járó
kutatók
és
tudósok
képességfejlesztéséhez szükséges csomag kidolgozását valósítják meg.
További
információ:

http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2199

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult az „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek”
felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgl-tevkenysgek-felhvs-

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-nyjtott-tmogats-felhvs-

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 mezőgazdasági
területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.1.1-16 kódszámú)
felhívás dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-natura-2000-mezgazdasgi-terleteknek-nyjtott-kompenzciskifizetsek-cm-felhvs--2

Módosult a „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása –
szakaszolt projektek” című felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fenntarthat-vzgazdlkods-infrastrukturlis-feltteleinek-javtsaszakaszolt-projektek-cm-felhvs-2
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Események:
Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok 2018
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 5-8.
Helyszíne: 2943 Bábolna, Mészáros u. 1.

További információ:
https://agroforum.hu/programok/babolnai-nemzetkozi-gazdanapok-2018/

A Szárzúzás mestere: Müthing teljes paletta bemutató nap
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 12. 10:00
Helyszíne: Solt

További információ:
https://agroforum.hu/programok/szarzuzas-mestere-muthing-teljes-paletta-bemutato-nap/

NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 20-án és 21-én
Helyszíne: Mezőhegyes

További információ:
https://agroforum.hu/programok/nemzetkozi-szolo-szaporitoanyag-konferencia-es-kiallitas/

Nemzetközi Szőlő Szaporítóanyag Konferencia és Kiállítás
A rendezvény időpontja: 2018. november 22.
Helyszíne: Pannon Egyetem Georgikon Kar, D. épület, Keszthely, Festetics Gy. u. 7.
További információ:
https://agroforum.hu/programok/nemzetkozi-szolo-szaporitoanyag-konferencia-es-kiallitas/

Agrárközösség innovációs bemutató és gazdanap
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 12., szerda 13:00 – 20:00
Helyszíne: Hódmezővásárhely
További információ:
https://agrarkozosseg.hu/esemenyek/innovacios-bemutato-hodmezovasarhely/

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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