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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:

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-18
2018. november 7.
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely,
vállalkozás (nem kutató jellegű), nonprofit kutatóhely, egyéb nonprofit
szervezet (nem kutató jellegű).
A hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között
hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése
üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A
felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több
szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését
támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében.
http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/ginop-2-2-1-18/versenykepessegi

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása - Szántóföldi kultúrával
kombinált agrár-erdészeti rendszerek, fás legelők, fás kaszálók és
mezővédő fásítások megvalósítására
VP5-8.2.1-16
2019. január 16.
A magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint
jogszerű földhasználók vehetik igénybe.
A nagy táblás mezőgazdasági művelési rendszerek esetében a mezővédő
fásítás és a szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek
jelentős szerepet töltenek be a mikroklíma megőrzésében, a deflációs hatások
csökkentésében, így a talajvédelemben. Fontos élőhelyek, amelyek
hozzájárulnak a biológiai növényvédelemhez. A mezővédő fásítások ökológiai
folyosóként a felaprózódott élőhelyek összeköttetéseit biztosítják. A fásítások
területén jellemzően nem történik a mezőgazdasági kultúrák esetében
megszokott vegyszerezés, ami így a peszticid terhelést csökkenti. A mezővédő
fásítás fásszárú növényeiben, illetve talajában a szénraktározás az erdőkéhez
hasonlóan
magas.
A gyepgazdálkodással kombinált agrár-erdészeti rendszerek esetében az
extenzív állattartás hagyományainak életben tartása és a tájkép megőrzése
kiemelten fontos. A kaszált, legeltetett gyepek nagyon sok védett, csak a
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Kárpát-medencében előforduló faj élőhelyéül szolgálnak, így hazánk
elhelyezkedéséből fakadóan ezek megőrzésében is fontos szerepet játszanak.
Valamennyi agrár-erdészeti rendszer jelentős mértékben növeli a faji,
populáció
szintű
és
a
tájképi
diverzitást.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak,
amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/b150a45fb3
d5ebe2c125807b0063f9c6?OpenDocument

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek - Az agrárágazat
szereplői részére biztosítandó szakmai képzések megvalósítása
VP1-1.1.1-17
2019. március 26.

Az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
Pályázhatnak: kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§-a
szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre
nyilvántartásba vett ügyfél.
Az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő, változatos
tartalmú és formájú ismeretszerzési lehetőségek biztosítása szakmai
képzéseken
való
részvétel
keretében.
A felhívás keretében az agrárágazat humán hátterének fejlesztését célozzuk,
ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági növekedéséhez, a mezőgazdasági
termelők, élelmiszer feldolgozók, valamint erdőgazdálkodók fenntartható,
környezetkímélő, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdálkodásának
Célja:
elősegítéséhez, továbbá a vidéki területek népesség-megtartó képességének
erősítéséhez. A termelők versenyképességét alapjaiban határozza meg a
meglévő tudásszint minősége, azaz korszerűsége, alkalmazhatósága, mélysége.
A szakmai képzésben résztvevőknek átadott tudás pozitívan hat a fogyasztói
oldalra is, mivel közvetlen hatásként az új többlettudás emeli a termelés,
szolgáltatás
minőségét.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak,
amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
További
információ:

Cím:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/4dcca745fe7
778ecc12580b30065cb16?OpenDocument

Borszőlőültetvény telepítés támogatása
VP2-4.1.3.6-17

Benyújtási
határidő:

2020. augusztus 31.

Pályázhatnak:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra,
amennyiben igazolják, hogy:

2

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



Célja:

További
információ:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt
üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben
- legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt
üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben
- árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származott.
Az Európai Unió 2016. január 1-jén új szőlőtelepítési engedélyezési
szabályozást vezetett be, amely már korlátozott mértékben megengedi a
tagállamok számára a termelési potenciál növekedését. Ennek megfelelően
minden tagország jogosult teljes szőlőterületének 1%-a tekintetében új
telepítési engedélyt kiadni. Magyarország esetében ez évente mintegy 650 ha
új borszőlőültetvény telepítését teszi lehetővé. Jelen Felhívás kizárólag az új
telepítési engedéllyel rendelkezők számára biztosít támogatást.
Magyarországon a történelmi borvidékek rendszere több évszázados
hagyománnyal rendelkezik. A borvidékek részei a kultúrtájnak, amelyek
fejlesztése és megőrzése is kiemelt fontosságú feladat. A borvidékeken
koncentrálódik a szőlő műveléséhez, a borkészítéshez szükséges szakértelem
és infrastruktúra. A borvidékhez tartozás a bor értékesítésekor is megjelenő
minőségi jelző, amely a gazdálkodók jövedelembiztonságát növeli, ezért a
Felhívás kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló telepítésekhez
nyújt
támogatást.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak,
amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/c1361d8949
099fc8c125821500619fd5?OpenDocument

Pályázati hírek, támogatások:
Társadalmi egyeztetésen az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai
gazdálkodás fenntartása” című felhívás tervezete.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-az-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkodsfenntartsa-cm-felhvs-tervezete

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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