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2018. március 29.  

 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

  

Cím: Szádeczky- Kardoss Elemér-díj 
Benyújtási 
határidő: 

2018. június 15. 

Pályázhatnak: 

A díjra a földtudományok területén tevékenykedő 40 év alatti oktatók és 
kutatók pályázhatnak, 5 évnél nem régebbi magyar vagy angol nyelven 
publikált könyvvel, könyvrészlettel, cikkel. (A pályázatra PhD értekezés nem 
nyújtható be.) 

Célja: A díj elsősorban már publikált tudományos munkák elismerésére szolgál. 
További 
információ: 

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-szadeczky-kardoss-elemer-dij-
108574 

  
Cím: Pályázati lehetőség norvég kutatóhelyekre történő látogatásra 
Benyújtási 
határidő: 

2018. március 31. 

Pályázhatnak: 

A 2018. február 15-én szervezett norvég-magyar kutatási konferencia 
résztvevői és a norvég partnerekkel történő kutatási együttműködésre nyitott 
kutatók. 

Célja: 

A norvég-magyar együttműködés erősítése érdekében a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Norvég Alap támogatásával lehetőséget 
biztosít a 2018. február 15-én szervezett norvég-magyar kutatási konferencia 
résztvevői és a norvég partnerekkel történő kutatási együttműködésre nyitott 
kutatók részére a norvég kutatóhelyekre történő látogatásra. A látogatás célja 
konkrét közös kutatási projektek előkészítése. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6c13fb5c5db64514
c125825a005fd99c?OpenDocument 

  
Cím: Francia TéT projektekhez kapcsolódó ösztöndíj lehetőség 
Benyújtási 
határidő: 

2018. május 30. 

Pályázhatnak: PhD hallgatóknak, post-doc kutatók és fiatal (40 éves kor alatti) kutatók. 

Célja: 

A Francia Köztársaság Budapesti Nagykövetsége 5 fő részére egy hónapos 
franciaországi tartózkodásra szóló tudományos kutatási ösztöndíjat biztosít a 
BALATON program (francia-magyar TéT együttműködés) keretében zajló 
projektek felgyorsítása, a tudományos eredmények bővítése érdekében. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/f6c5398dbfa682d6
c125825a005f8535?OpenDocument 

  

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-szadeczky-kardoss-elemer-dij-108574
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Cím: 
Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatása 

NTP-NFTÖ-18 
Benyújtási 
határidő: 

2018.05.31.; 2018.08.31.; 2018.11.30.; 2019.02.28. 

Pályázhatnak: 

 "A1" komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél 
fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói 
jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók.  

 "A2" komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 
25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói 
jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók.  

 "B" komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 
35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó Magyarország államilag elismert felsőoktatási 
intézményeiben vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést 
folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), 
osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori 
képzésben (PhD/DLA) részt vevő hazai vagy határon túli magyar 
hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményekben 
(felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb 
tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató hazai vagy határon túli 
magyar oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők.  

 "C" komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 
35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem 
rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően 
tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek. 

Célja: 
A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj 
támogatás formájában. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/54c3b4d6e2d0bcc0
c125825c005a530c?OpenDocument 

  

Cím: 

A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények 
tehetséggondozó programjainak támogatása 

NTP-FKT-18 
Benyújtási 
határidő: 

2018. április 21. 

Pályázhatnak: 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. 
mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási 
intézményei. 

 Szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási 
intézményei. 

Célja: 
A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó 
programjainak támogatása. 



H-4002 Debrecen, Egyetem tér 1, Pf.: 400 

Tel/fax: 52/415-873, email: deakit@agr.unideb.hu 

3 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6fae82c947d0887fc
125825c005c3147?OpenDocument 

  

Cím: 

A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges 
fiatalok példaértékű innovációinak és társadalmi 

felelősségvállalásuk erősítésének támogatása 
NTP-PKTF-18 

Benyújtási 
határidő: 

2018. április 21. 

Pályázhatnak: 

Alapítvány, egyesület, gazdasági társaság, közalapítvány, nonprofit betéti 
társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság, 
szövetség. 

Célja: 

A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok 
példaértékű innovációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének 
támogatása. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b01c1f810c8775ac
c125825c005ad8ee?OpenDocument 

  

Cím: 

A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik 
támogatása 

NTP-HHTDK-18 
Benyújtási 
határidő: 

2018. április 21. 

Pályázhatnak: 

Állami fenntartású felsőoktatási intézmény, egyéb fenntartású intézmény (Pl. 
felsőoktatási intézmények), egyházi fenntartású intézmény (Pl. egyházi 
fenntartású felsőoktatási intézmény), ezemélyek egyéb közössége (pl. 
felsőoktatási intézmény kara). 

Célja: A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeinek támogatása. 
További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/41d318c6d52e40df
c125825c005cb366?OpenDocument 

  

Cím: 

A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő 
tehetséggondozó programok támogatása 

NTP-KTK-18-A/B 
Benyújtási 
határidő: 

2018. április 21. 

Pályázhatnak: 

 A hazai köznevelési intézmények közül: általános iskola, gimnázium, 
szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény, kollégium.  

 Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet 
és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, 
melynek létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között az 
oktatás/nevelés és/vagy a tehetséggondozás szerepel. 
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 A 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerinti egyházi jogi személy. 

Célja: 
A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő, integráló 
környezetben megvalósuló tehetséggondozó programok támogatása. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b65a094a1cf5e99e
c125825c0060ecac?OpenDocument 

  

Cím: 

A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő 
országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, 

kiadványok megjelenésének támogatása 
NTP-LAP-18 

Benyújtási 
határidő: 

2018. április 21. 

Pályázhatnak: 
Alapítvány, egyesület, közalapítvány, nonprofit betéti társaság, nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság, szövetség. 

Célja: 

A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos 
hatókörű, magyar nyelvű tudományos és/vagy ismeretterjesztő, nyomtatott 
folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/56f2a1e29a2881a4
c125825c00639ad6?OpenDocument 

  

Cím: 

Az innovatív tanulási környezet kialakítását  
segítő hazai programok támogatása  

NTP-ITKK-18 
Benyújtási 
határidő: 

2018. április 21. 

Pályázhatnak: 

Alapítvány, egyesület, közalapítvány, nonprofit betéti társaság, nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság, nonprofit 
közkereseti társaság, szövetség. 

Célja: 
A "Tanulás tanulásának" támogatása interaktív, játékközpontú eszközök 
megalkotásával. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/dc8ac5f9297e006d
c125825c00650218?OpenDocument 

  

Cím: 

A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő 
komplex tehetséggondozó programok támogatása 

NTP-KNI-18 
Benyújtási 
határidő: 

2018. április 21. 

Pályázhatnak: 

Alapítvány, alapítványi fenntartású intézmény (Pl. alapítványi fenntartású 
köznevelési- és felsőoktatási intézmény), egyéb fenntartású intézmény (Pl. 
tagintézmények, tankerületi központok fenntartásába tartozó köznevelési 
intézmények, felsőoktatási intézmények és a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság által fenntartott köznevelési intézmények, szakképzési 
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centrumokhoz tartozó köznevelési intézmények, kollégiumok), egyesület, 
egyház, egyházi szervezet, egyházi fenntartású intézmény (Pl. egyházi 
fenntartású köznevelési- és felsőoktatási intézmény, közalapítvány, nonprofit 
betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit 
részvénytársaság, önkormányzati fenntartású intézmény, személyek egyéb 
közössége (pl. határon túli szervezetek, intézmények), szövetség. 

Célja: 
A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex 
tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/dee12631f3b33c9e
c125825c0066a721?OpenDocument 

 
 
Pályázati hírek, támogatások: 
Megjelent a KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás kitöltő programja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-kehop-121-helyi-klmastratgik-kidolgozsa-valamint-a-
klmatudatossgot-erst-szemlletformls-kitlt-programja 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdei ökoszisztémák ellenálló 
képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című (VP5- 
8.5.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.  
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-
clz-beruhzsok-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 
 
 


