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 Debrecen, 2018. február 7. 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

  

Cím: 
Pályázati felhívás a kétoldalú egyezmények alapján egyszeri 
utazásokhoz nyújtott 2018. évi mobilitási támogatásokhoz 

Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 28. 

Pályázhatnak: 

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik az Akadémia irányítása alá 
tartozó kutatóközpont, vagy önálló jogi személy kutatóintézet, illetve a 
Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai támogatott 
kutatócsoport alkalmazásában állnak. 

Célja: 

A Magyar Tudományos Akadémia az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi 
elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése 
érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében 
mobilitási támogatást nyújt egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő 
utazásokhoz. 

További 
információ: 

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-a-ketoldalu-egyezmenyek-
alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2018-evi-mobilitasi-tamogatasokhoz-108431 

  

Cím: 

Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb 
közös EU-s és regionális programokban való  

magyar részvétel ösztönzése  
(2018-2.1.2-EU_KP) 

Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 28. 

Pályázhatnak: 

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az 
alábbiak szerint: 

 a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb 
gazdasági szervezetek amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes 
üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak az EVA vagy 
a KATA hatálya alá  

 államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, 
amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint 
kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek 

 a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. 
cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek 
minősülnek. Magyarországon székhellyel rendelkező jogi 
személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek. 

Célja: 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: 
Az „A” alprogram esetében: 

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-a-ketoldalu-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2018-evi-mobilitasi-tamogatasokhoz-108431
http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-a-ketoldalu-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2018-evi-mobilitasi-tamogatasokhoz-108431
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 a nemzetközi program hivatalos külföldi konzorciumi partnerkereső 
rendezvényén való részvétel  

 pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi 
projektelőkészítő ülésen történő részvétel, hazai projektelőkészítő ülés 
szervezése 

 koordinátor esetében a pályázat és/vagy konzorciumi szerződés 
előkészítése, jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás 

A „B” alprogram esetében: 
 pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi 

projektelőkészítő ülésen történő részvétel (ülésenként legfeljebb 3 
résztvevő utazási költségtérítése támogatható) 

 pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai 
projekt előkészítő ülés vagy workshop szervezése. 

További 
információ: 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-
felhivasok/2018/eu-programokban-reszvetel-osztonzese/2018-212-eu-kp 

  

Cím: 

A kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 
támogatása a magyar-francia relációban 

(2018-2.1.13-TÉT-FR) 
Benyújtási 
határidő: 

2018. május 7. 

Pályázhatnak: 

A kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködést támogató 
keretfelhívás most megjelent kiegészítése a magyar-francia 
együttműködésben folyó kutatás-fejlesztési projekteket, ezen belül főként a 
kutatói mobilitást segíti elő. A kiegészítés a pályázati csomagban megtalálható 
2018-as TéT keretfelhívás és útmutató általános szabályait egészíti ki, azokkal 
együtt értelmezendő. 

Célja: 

A hazai partnerek támogatása magyar-francia együttműködésben megvalósuló 

projektekben az alábbi fókuszterületeken: 

 élettudományok 

 természettudományok 

 műszaki tudományok. 
További 
információ: 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-
felhivasok/2018/magyar-francia-tet-felhivas/2018-2113-tet-fr 

  

Cím: 

Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek 
finanszírozása 

(02-KKM-VIZDIPLOMACIA-2018) 
Benyújtási 
határidő: 

2018. március 5. 

Pályázhatnak: 

Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági 
társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, 
valamint vízipari érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek 
jogosultak. 
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Célja: 

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, 
hogy előmozdítsa a hazai vízipari cégek, szervezetek, illetve felsőoktatási 
intézmények vízipari tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit:  

 vízipari exportpiaci lehetőségeik bővítését,  
 tudásuk és képességeik megosztását a vízválság elleni küzdelemben, 
 bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, 

külföldi - víziparral összefüggő - projektek tervezésébe és 
megvalósításába, 

 részvételüket külföldi vízügyi szakemberek vízipari tárgyú 
képzésében. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c61d89ab8c20097
bc125822a005d184d?OpenDocument 

 
 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági 
tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” 
című (VP6-6.4.1-16 kódszámú) felhívás.  
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-
beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs--1  
 

Megjelent a Vidékfejlesztési Program EMVA Irányító Hatóságának az agrár-
környezetgazdálkodási kifizetés során 2018. évben nem alkalmazható 
növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek 
köréről szóló tájékoztatása. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-sorn-2018-vben-nem-
alkalmazhat-nvnyvdszer-hatanyagok-valamint-az-azokat-tartalmaz-nvnyvd-szerek-krrl-szl-tjkoztats 

 
 

Események: 
Szakmai fórum a talajtípusra szabott gazdálkodásról – Nyíregyháza 
Időpont: 2018. február 20. 
Helyszín: Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi 
Kutatóintézete, 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4-6. 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/szakmai-forum-a-talajtipusra-szabott-gazdalkodasrol-nyiregyhaza/ 
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Szakmai fórum a talajtípusra szabott gazdálkodásról – Szarvas 

Időpont: 2018. február 22. 
Helyszín: Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campus 
5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3. 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/szakmai-forum-a-talajtipusra-szabott-gazdalkodasrol-szarvas/ 
 

Szakmai fórum a talajtípusra szabott gazdálkodásról – Keszthely 

Időpont: 2018. február 27. 
Helyszín: Pannon Egyetem Georgikon Kar, 8360 Keszthely, Festetics u. 7., D. épület 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/szakmai-forum-a-talajtipusra-szabott-gazdalkodasrol-keszthely/ 
 

Szakmai fórum a talajtípusra szabott gazdálkodásról – Martonvásár 

Időpont: 2018. február 28. 
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
Mezőgazdasági Intézet, 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/szakmai-forum-a-talajtipusra-szabott-gazdalkodasrol-martonvasar/ 
 
 

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 
 
 


