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 Debrecen, 2018. március 8. 

  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

  

Cím: Stratégiai partnerségek/Szakképzési projektek 
Benyújtási 
határidő: 

2018. március 21. 

Pályázhatnak: 

Bármely, a szakképzés területén működő köz- vagy 
magánintézmény/szervezet. Bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, 
képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény. 

Célja: 

Jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy 
alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy 
európai szinten, a szakképzés területén. A vállalt célok, a várt hatás, a 
partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben 
és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/1407b7408ba8c6e
1c1258244004d049d?OpenDocument 

  

Cím: Hevesi Endre díj 
Benyújtási 
határidő: 

2018. március 23. 

Pályázhatnak: 
A tudomány, a technika új lehetőségeit, eredményeit bemutató legérdekesebb, 
közérthetően és szép magyarsággal fogalmazott művek szerzői. 

Célja: 

Az alapító okirat szerint a díjban azok az újságírók - esetenként egyéb területen 
működő, az ismeretterjesztésben is részt vevő szakemberek - részesülhetnek, 
akik az előző években az írott és/vagy elektronikus sajtóban a tudomány, a 
technika új lehetőségeit, eredményeit bemutató legérdekesebb, egyúttal 
közérthetően és szép magyarsággal fogalmazott szövegű művek szerzői. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/1da272f2b07edee8
c125824500555620?OpenDocument 

  
Cím: Zöld Forrás környezetvédelmi pályázat 
Benyújtási 
határidő: 

2018. április 4. 

Pályázhatnak: 

Támogatási igényt közhasznú környezet- vagy természetvédelmi célú 
társadalmi szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) nyújthatnak be a 
Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz illeszkedő, annak megvalósítását 
elősegítő projektterveikre. 

Célja: 

Magyarország környezetpolitikai céljainak – a természeti értékek védelme, az 
erőforrások takarékos-, hatékony- (fenntartható) használata, továbbá az 
emberi egészség környezeti feltételeinek javítása – a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program ad átfogó keretet. 
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További 
információ: 

https://www.palyazatihirek.eu/civil-palyazatok/3824-megjelent-a-zold-forras-palyazat-
2018-evi-kiirasa 

  

Cím: 
European Research Council Executive Agency (ERCEA)  

WF-01-2018 
Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 12. 

Pályázhatnak: 

A felhívás keretében az MSCA Egyéni Ösztöndíjprogramban nem támogatott 
egyéni kutatói ösztöndíjpályázatok támogatására nyílik lehetőség a Widening 
Fellowship Program által lefedett országokban. 

Célja: 

A Marie Skłodowska-Curie Ösztöndíjak meghirdetésének első éveiben 
született eredményekből arra lehet következtetni, hogy a kutatók európai 
mobilitási lehetőségeit az európai országok forrásszerző képességében 
fennálló különbségek befolyásolják. Az eltérések megszüntetése érdekében 
hozták létre a Widening Fellowship programot, ami a kutatók számára további 
lehetőséget teremt új tudás megszerzésére vagy átadására a program által 
lefedett országokban. 
Azoknak, a 2018-ban az MSCA Egyéni Ösztöndíjprogramra benyújtott egyéni 
kutatói pályázatoknak az esetében, amelyeknél a befogadó intézmény a 
Widening Fellowship Program által lefedett országban található és amelyek az 
eredetileg megpályázott ösztöndíjprogram keretében nem részesülnek 
támogatásban, a pályázat automatikusan ismételten benyújtásra kerül a 
Widening Fellowship Programra is.  

További 
információ: 

http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/1936 

  

Cím: 

Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket 
elért kutatócsoportok támogatására  

KH_18 
Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 13. 

Pályázhatnak: 

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen 
pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi 
személyiségű:  

 felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési 
szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, 
amennyiben kutatóhelynek minősül 

 nonprofit szervezet, amennyiben kutatóhelynek minősül. 

Célja: 

A kiváló eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok 
ösztönzése, hogy projektjük magyar fogadóintézményben történő 
megvalósításával újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, 
további kutatásokat megalapozó eredményeket érjenek el és azokat a 
legnagyobb láthatóságot jelentő tudományos fórumokon mutassák be. 
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További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/986990785945310
dc125824500582c07?OpenDocument 

  
Cím: Kutatói ösztöndíjak 
Benyújtási 
határidő: 

2018. október 10. 

Pályázhatnak: 

 Magyar állampolgárság (amerikai-magyar állampolgárok nem 
pályázhatnak), 

 Kiemelkedő oktatói/kutatói szakmai tevékenység, 
 Magasszintű angol nyelvtudás, 
 PhD/DLA fokozat - 2018. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél, 
 Meghívólevél az amerikai fogadóegyetemtől. 

Célja: 

Pályázni bármely tudományterületen vagy művészeti ágban lehet. Amerikai 
partnerekkel folytatandó közös kutatás előnyt élvez. Az ösztöndíj időtartama 
tipikusan három-öt hónap. Az amerikai egyetem által felajánlott 
költségmegosztást a Fulbright Program támogatja, így lehet hosszabb az 
időtartam. Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2019. augusztusában kezdhető 
meg és legkésőbb 2020. augusztusában fejezhető be. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6ab4344e33328e6
1c12582420069368f?OpenDocument 

  
Cím: Oktatói ösztöndíjak 
Benyújtási 
határidő: 

2018. október 10. 

Pályázhatnak: 

 Magyar állampolgárság (amerikai-magyar állampolgárok nem 
pályázhatnak), 

 Kiemelkedő oktatói/kutatói szakmai tevékenység, 
 Magas szintű angol nyelvtudás, 
 PhD/DLA fokozat - 2018. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél, 
 Meghívólevél az amerikai fogadóegyetemtől. 

Célja: 

Pályázni bármely tudományterületen vagy művészeti ágban lehet. Az 
ösztöndíjak időtartama egy vagy maximum két egyetemi félév, a fogadó 
egyetem anyagi hozzájárulásától függően. Szakmai meghívólevél a sikeres 
pályázat előfeltétele. Az amerikai egyetem által felajánlott költségmegosztást a 
Fulbright Program támogatja. Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2019. 
augusztusában kezdhető meg, és legkésőbb 2020. augusztusában fejezhető be. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/4fa7b4024fff5428c
12582420068e99a?OpenDocument 

 
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 


