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2018. november 7.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

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

Cím:
Benyújtási
határidő:

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása
VP4-11.1.-11.2.-18
2018. december 15.
Aktív mezőgazdasági termelők.
A környezet megóvása, valamint a termelők és fogyasztók egészségének
védelme érdekében az ökológiai gazdálkodásba vont területek növelésének,
valamint az ökológiai gazdálkodás fenntartásának támogatása.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/42cccb24e0ca5654
c1258338005a89f8?OpenDocument

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
VP3-14.1.1-18
2018. december 21.

Aktív mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok
tartójaként bejegyzett állattartóként szerepel, hatósági állatorvos által
Pályázhatnak:
ellenjegyzett
nyilatkozattal
rendelkezik
arról,
hogy
tenyészetei
maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.
Célja:
A tejhasznosítású juh- és/ vagy kecsketartás támogatása.
További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d6c1a879728448f9
c12583380059cd81?OpenDocument

Sustainable Intensification in Africa
SFS-35-2019-2020

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).
A téma keretében olyan pályázatok megvalósítására nyílik lehetőség, amelyek
Afrikában a mezőgazdaság intenzifikációjára alkalmas, fenntartható,
Célja:
rendszerszerű megközelítést alkalmazó termelési rendszerek létrehozására
vagy az afrikai talajminták elemzésére és nyílt, online adatbázisba történő
rendezésére irányulnak.
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További
információ:

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2294

Agri-Aqua Labs
SFS-30-2018-2019-2020

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).
A pályázatok keretében a növények speciális – gyakran extrém –
Célja:
körülményekhez vagy a hirtelen bekövetkező változásokhoz való adaptációs
képességének a jobb megértésére irányuló kutatás valósítható meg.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2293

Vörös vércsék és mezőgazdaság - Egy új program
2019. január 31.
Gazdálkodók.
Megerősíteni a vörös vércse állományát azokon az agrárterületeken, ahol
költését csak a fészkelőhely hiánya akadályozza. A gazdálkodók körében olyan
partnereket keresni, akik figyelnek majd a költőládára és lakóira, továbbá
tudatosan figyelnek az élővilág védelmére.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/ed7b80306f18e8ea
c125833100561e9f?OpenDocument

Individual support to ESFRI and other world-class research
infrastructures
INFRADEV-03-2018-2020
2019. március 20.

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 pályázati felhívás keretében az ESFRI és más, világviszonylatban is jelentős
Célja:
kutatási infrastruktúrák egyedi támogatására kerül sor.
További
információ:

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2279
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Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A védett őshonos és
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ
megőrzése” című (VP4-10.2.1.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgi-llatfajtk-genetikaillomnynak-in-situ-megrzse-cm-felhvs-dokumentcija

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élőhelyfejlesztési célú nem
termelő beruházások” című (VP4-4.4.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-az-lhelyfejlesztsi-cl-nem-termel-beruhzsok-cm-felhvs

Módosult „A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra
fejlesztésének előmozdítása” elnevezésű (MAHOP-2.5-2018 kódszámú) felhívás,
valamint az ahhoz kapcsolódó 7. és 8. számú szakmai melléklet
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-krnyezetvdelmi-szolgltatsokat-biztost-akvakultra-fejlesztsnekelmozdtsa-elnevezs-mahop-25-2018-kdszm-felhvs-valamint-az-ahhoz-kapcsold-7-s-8-szm-szakmai-mellklet

Módosult „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló
beruházások támogatása” című (MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú) felhívás, valamint
a felhíváshoz kapcsolódó 8. számú melléklet
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsoktmogatsa-cm-mahop-533-2016-kdszm-felhvs-valamint-a-felhvshoz-kapcsold-8-szm-mellklet

Újra igényelhető a szőlő szerkezetátalakítási támogatás
További információ:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/journal_content/56/20182/6534010?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content

Események:
Szent Márton Újborfesztivál és Libator
A rendezvény időpontja: 2018. november 10-11.
Helyszíne: Szentendre

További információ:
https://agroforum.hu/programok/szent-marton-ujborfesztival-es-libator/
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XIII. Növényorvos Nap
A rendezvény időpontja: 2018. november 14.
Helyszíne: Szent István Egyetem Gödöllői Campusának Aulája
További információ:
https://agroforum.hu/programok/xiii-novenyorvos-nap/

Libadalom Márton-napi Fesztivál
A rendezvény időpontja: 2018. november 16-18.
Helyszíne: Siófoki Fő tér

További információ:
https://agroforum.hu/programok/libadalom-marton-napi-fesztival/

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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