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2018. május 3.  
 

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
  

Cím: L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért 
Benyújtási 
határidő: 

2018. május 14. 

Pályázhatnak: 
Magyar állampolgárságú, természettudományok, élettudományok területén 
tudományos kutatással foglalkozó nők. 

Célja: 

A fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba 
vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és 
előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói 
pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/ef9f884303105952
c125827900647439?OpenDocument 

  
Cím: Francia TéT projektekhez kapcsolódó ösztöndíj lehetőség 
Benyújtási 
határidő: 

2018. május 30. 

Pályázhatnak: 
Mesterképzésben résztvevő hallgatók, PhD hallgatók, 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/d4f340e9df39d6a4
c12582770069029c?OpenDocument 

  

Cím: 

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

(2018-2.1.14-TÉT-CN) 
Benyújtási 
határidő: 

2018. május 30. 

Pályázhatnak: 

A kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködést támogató 
keretfelhívás most megjelent kiegészítése a magyar-kínai 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-kínai együttműködésben megvalósuló 
projektekben az alábbi fókuszterületeken: 

 élettudományok 
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 anyagtudomány 
 fizikai tudományok 
 energetika 
 agrár technológia 
 élelmiszeripari technológiák. 

További 
információ: 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/magyar-kinai-
tet-felhivas/2018-2114-tet-cn 

  

Cím: 

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

(2018-2.1.15-TÉT-PT) 
Benyújtási 
határidő: 

2018. június 18. 

Pályázhatnak: 

A kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködést támogató 
keretfelhívás most megjelent kiegészítése a magyar-portugál 
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-portugál együttműködésben 
megvalósuló projektekben az alábbi fókuszterületeken: 

 agrártudományok 
 műszaki tudományok 
 biotechnológia 
 környezetvédelem. 

További 
információ: 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-
felhivasok/2018/magyar-portugal-tet-felhivas/2018-2115-tet-pt 

  

Cím: 
High-quality organic fertilisers from biogas digestate 

(CE-SFS-39-2019) 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 23. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, Mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A pályázatok keretében olyan technológiák fejlesztésére kerülhet sor, melyek 
segítségével a biogáz előállítása során keletkező melléktermékből a talajerő-
utánpótlásra alkalmas minőségi szerves műtrágya állítható elő. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2004 

  

Cím: 
Food Cloud demonstrators 

(DT-SFS-26-2019) 
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Benyújtási 
határidő: 

2019. január 23. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

Jelen téma az Európai Nyílt Tudományos Felhő élelmezés- és 
táplálkozásbiztonsági területe – az Élelmiszer Felhő – létrehozásának 
támogatására irányul, az intra- és interdiszciplináris kutatások, valamint a 
kutatásokra, illetve kutatási infrastruktúrák fejlesztésére fordított 
beruházások hatásainak növelése érdekében. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2005 

  

Cím: 
Innovative and citizen-driven food system approaches in cities 

(CE-SFS-24-2019) 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 23. 

Pályázhatnak: 

Nagyvállalat, mikro-, kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil 
szervezet), non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi 
szervezet, egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

Az európai városok és régiók sokszínűsége akadálya az élelmiszerhez 
kapcsolódó rendszerszerű innovatív megközelítések alkalmazásának és 
demonstrációjának. A pályázati felhívás célja, hogy hozzájáruljon az ígéretes 
kutatási és innovációs eredmények nagyobb mértékű elterjedéséhez a 
városokban az állampolgárok részvételén alapuló közös fejlesztés 
megvalósításával, a városokban fenntartható élelmiszerbiztonság 
megteremtése végett. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2003 

  

Cím: 
Climate-smart and resilient farming 

(LC-SFS-19-2018-2019) 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 23. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A téma keretében olyan pályázatokat támogatnak, amelyek kutatások végzésre 
kell, hogy irányuljanak a különböző mezőgazdasági művelési rendszerek 
(beleértve az állattenyésztési ágazatot is) éghajlatváltozás hatásaival szemben 
kifejlesztett ellenálló képességének a növelése érdekében. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2009 
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Cím: 
European Joint Programme on agricultural soil management 

(LC-SFS-20-2019) 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 23. 

Pályázhatnak: 
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), non-profit szervezet 
(állami fenntartású intézmény). 

Célja: 

A téma keretében a talajkutatás területét érintő közös európai programozási 
törekvés valósul meg az európai talajok romlása által kiváltott hatások 
enyhítése céljából. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2010 

  

Cím: 
Food Systems Africa 

(LC-SFS-34-2019) 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 23. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A pályázatok keretében az afrikai élelmiszerellátás változatosságát, és az 
afrikai gazdálkodási rendszerek agrár-biológiai sokszínűségét biztosító 
innovatív megoldások kidolgozására kerülhet sor. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2011 

  

Cím: 
Biodiversity in action: across farmland and the value chain 

(SFS-01-2018-2019-2020) 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 23. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

Az agro-biodiverzitás kérdésének különböző megközelítésben történő 
kezelésére ad lehetőséget, melybe beleértendő az agár-ökoszisztéma funkciók 
támogatása (a mezőgazdasági termelékenység megerősítése a talaj élővilágára, 
beporzókra, ragadozókra és más szervezetekre irányuló tevékenységeken 
keresztül), a sokszínűség mezőgazdasági tevékenységbe történő integrációja, 
valamint a szélesebb körű agro-biodiverzitást támogató ösztönzők kialakítása. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2015 
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Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése” című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-kiszemek-fejlesztse-cm-felhvs- 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szakmai tanulmányutak és 
csereprogramok” című (VP1-1.3.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szakmai-tanulmnyutak-s-csereprogramok-cm-felhvs- 

 
Módosult „Az erdősítés támogatása” elnevezésű, VP5-8.1.1.-16 kódszámú felhívás 
dokumentációjának több pontja. 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/3853-modosult-az-erdositeseket-tamogato-
videkfejlesztesi-palyazat-felhivasa 

 
 

Események: 
57. IALB Nemzetközi Szaktanácsadói Konferencia és EUFRAS találkozó 
Időpont: 2018. június 17-21. 
Helyszín: Mosonmagyaróváron (SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar) 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/57-ialb-nemzetkozi-szaktanacsadoi-konferencia-es-eufras-talalkozo/ 

 
 
 
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 
 
 

https://agroforum.hu/programok/57-ialb-nemzetkozi-szaktanacsadoi-konferencia-es-eufras-talalkozo/

