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 Debrecen, 2017. november 30. 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

Cím: Collegium Hungaricum 
Benyújtási 
határidő: 

2017. december 20. 

Pályázhatnak: MA/Msc diplomával rendelkezők, kutatók. 

Célja: 

Bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, 
könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken 
végzett általános elméleti, forrásfeltáró és forrásfeldolgozó kutatásokat 
támogató ösztöndíjprogram. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/2c87f6ffe89b8e16c
12581e4004d7950?OpenDocument 

  

Cím: 

Nemzetközi konferenciaszervezés támogatása a Magyar 
Tudományos Akadémia kutatóhelyei részére 2018. évi pályázati 

felhívás 
Benyújtási 
határidő: 

2018. január 15. 

Pályázhatnak: 

Pályázatot nyújthatnak be az Akadémia irányítása alá tartozó 
kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek, a támogatott 
kutatócsoportok irodája, valamint az akadémiai intézményi támogatásban 
részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek.  

Célja: 

Az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi 
tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében a kutatóhelyek által 
Magyarországon vagy az 1. számú mellékletben felsorolt határon túli magyar 
tudományos szervezetek országaiban szervezett nemzetközi konferenciák, 
workshopok támogatása.  

További 
információ: 

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazat-nemzetkozi-konferenciaszervezes-
tamogatasara-2018-es-2019-elso-felev-108253 

  

Cím: CEEPUS/ álózati pályázatok 
Benyújtási 
határidő: 

2018. január 15. 

Pályázhatnak: Kizárólag akkreditált felsőoktatási intézmények. 

Célja: 

A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos 
tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati 
együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek 
tartoznak (hallgatói és oktatói cserék). A hálózati pályázat és a mobilitási terv 
egy tanévre szól, de minden évben meghosszabbítható, így hosszútávú 
együttműködések alapja lehet. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/fbe1711d66f4b3e2
c12581e4004e4f04?OpenDocument 

  

http://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/palyazat_NKP_2018_1melleklet.doc
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Cím: Államközi ösztöndíjak/Oktatói és kutatói tanulmányutak 
Benyújtási 
határidő: 

2018. január 16. 

Pályázhatnak: 
Egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, kutatóintézetek munkatársai, valamint a 
különféle művészeti ágak képviselői. 

Célja: 

Magyarországnak a világ számos országával van kormányközi vagy tárcaközi 
oktatási, tudományos és kulturális együttműködési munkaterve. A kétoldalú 
megállapodásokban rögzített együttműködések többek között rövid és hosszú 
tanulmányutakon való részvételt tesznek lehetővé a pályázók számára. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/17682a723e4126e
ec12581e40055b20b?OpenDocument 

  

Cím: Államközi ösztöndíjak/Nyári egyetemek 
Benyújtási 
határidő: 

2018. január 16. 

Pályázhatnak: 
Alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, diplomások, 
(BA/BSc, MA/MSc), PhD hallgatók, oktatók.  

Célja: 

A kétoldalú megállapodásokban rögzített munkatervek többek között nyári 
egyetemi kurzusokon való részvételt tesznek lehetővé a pályázók számára. 
A 2-8 hetes nyári egyetemi programok többnyire a fogadó ország kultúrájának, 
művészetének megismerésére, a pályázó nyelvtudásának tökéletesítésére 
adnak lehetőséget. A nyári egyetemek programját és helyszínét a fogadó ország 
határozza meg, ezért egyéni kutatómunkára, más helyszínen folytatandó 
tudományos tevékenységre nincs mód. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/01462315593b65e
0c12581e400556609?OpenDocument 

  

Cím: Felsőoktatási fejlesztési projektek 
Benyújtási 
határidő: 

2018. február 9. 

Pályázhatnak: 

Felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy 
szervezet, kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert 
nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezet. 

Célja: 

Támogassa a partnerországok felsőoktatásának modernizációját, 
elérhetőségét és nemzetköziesítését, így hozzájárulva az Európai Unió 
külpolitikai célkitűzéseihez. Az Erasmus+ fejlesztési projektek olyan 
nemzetközi együttműködések, amelyek mindenekelőtt a programországok és 
a partnerországok felsőoktatási intézményei valósítanak meg a fenti célok 
érdekében. A projektek az oktatási szektoron kívüli partnereket is 
bevonhatnak, hogy elősegítsék a társadalom egészével, az üzleti szektorral való 
kapcsolatokat, és megerősítsék a rendszerszintű hatásokat. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/02499ca8d134881
1c12581e40055ee73?OpenDocument 
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Cím: Államközi ösztöndíjak/Teljes képzések 
Benyújtási 
határidő: 

2018. február 13. 

Pályázhatnak: 
Teljes képzés esetében érettségivel rendelkezők, teljes doktori képzés 
esetében mester diplomával rendelkezők. 

Célja: 

A kétoldalú megállapodásokban rögzített munkatervi pontok néhány ország 
esetében graduális, illetve doktori képzéseken való részvételt tesznek lehetővé 
a pályázók számára. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/cdecda34c4a02e18
c12581e4005673cb?OpenDocument 

  

Cím: Országos adatelemző verseny 
Benyújtási 
határidő: 

2018. február 12. 

Pályázhatnak: Minden magyar felsőoktatási intézmény mesterképzéses és PhD hallgatója. 

Célja: 

A kvantitatív elemzési módszerek iránt érdeklődő hallgatók tudásának 
országos szintű összemérése, és ezen keresztül szakmai beágyazottságuk és 
elköteleződésük növelése. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/76930c1dd07fb179
c12581df006784e6?OpenDocument 

 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetés” című (VP4-10.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-vp4-1011-16-kdszm-felhvs-
dokumentcija-1 

 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő 
áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1-11.2-15 kódszámú) 
felhívás dokumentációja. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-cm-
felhvs-dokumentcija-1 

 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vízvédelmi célú nem termelő 
beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése” című (VP4-
13.2.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vzvdelmi-cl-nem-termel-beruhzsok-vzvdelmi-s-vizes-lhely-
ltrehozsa-fejlesztse-cm-felhvs-dokumentcija 
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Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 mezőgazdasági 
területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.1.1-16 kódszámú) 
felhívás. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-natura-2000-mezgazdasgi-terleteknek-nyjtott-kompenzcis-
kifizetsek-cm-felhvs-dokumentcija 
 
 

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 


