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2018. május 7.  
 

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  

Cím: 
Erasmus+ program keretében nemzetközi 

együttműködések támogatása 
Benyújtási 
határidő: 

2018.05.22. 

Pályázhatnak: Kutató intézmények 

Célja: 
A pályázat keretében oktatási, képzési és ifjúsági nemzetközi együttműködési 
projekteket támogatnak. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/a02ad74959eddf1a
c1258280006a67b3?OpenDocument 

  

Cím: 
Apply emerging breakthrough technologies to improve  

existing value chains 
Benyújtási 
határidő: 

2018.09.06. 

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 innovatív 
technológiák adaptálását és szükség esetén továbbfejlesztését valósítják meg 
már meglevő, bioalapú értékláncba történő integráció céljából az értéklánc 
teljesítményének a növelése végett. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2042 

  

Cím: 
Valorise sugars from the cellulosic and/or hemicellulosic  

fractions of lignocellulosic biomass 
Benyújtási 
határidő: 

2018.09.06. 

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 céljával összefüggésben a pályázatok keretében biotechnológiai, vagy 
nem biotechnológiai folyamatok, illetve ezek kombinációjának fejlesztésére 
kerülhet sor.  
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A pályázatok az alábbiak vonatkozásában valósíthatnak meg fejlesztést:  

 hemicellulózból származó tisztított / sűrített cukrok; vagy 
 cellulózból származó glükóz; vagy  
 szeparált hemicellulóz; vagy  
 hidrolízis utáni cukrok vagy savak; vagy  
 a hemicellulóz cukrok fermentációja vagy vegyi katalízise köztes 

termékek előállítására. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2038 

  

Cím: 
Introduce new technologies to make pulping operations more  

resource- efficient 
Benyújtási 
határidő: 

2018.09.06. 

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 pályázatok támogatására kerülhet sor, melyek során 
áttörő jelentőségű cellulózrost-előállító technológiák releváns környezetben 
történő kísérleti léptékű bevezetése valósul meg, az alapanyagból származó 
előnyök maximális érvényesítése, valamint a fenntarthatóság, a költségek és az 
erőforrás-hatékonyság terén elért jelentős mértékű javulás biztosításával. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2039 

  

Cím: 
Apply advanced biotechnologies to convert biomass that contains 

inhibitors into high value-added chemicals and materials 
Benyújtási 
határidő: 

2018.09.06. 

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 a mezőgazdaságból, erdészeti tevékenységből, 

akvakúltúrákból/halászati tevékenységből származó hulladék nyersanyagok 

felhasználását biztosító folyamatok fejlesztésére kerülhet sor, piacképes termékekké 

történő átalakításuk érdekében. 
További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2040 

  

Cím: Expand the bio-based industry across Europe 
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Benyújtási 
határidő: 

2018.09.06. 

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 Koordinációs és Támogatási intézkedés keretében olyan pályázatot 
támogatnak, amely a bioalapú iparágak európai bővítését szolgáló 
tevékenységeket valósít meg azokban az országokban, ahol ez az ágazat 
jelenleg még kevésbé elterjedt. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2043 

  

Cím: Integrated health approaches and alternatives to pesticide use 
Benyújtási 
határidő: 

2019.01.23. 

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 altéma keretében megvalósuló projektek integrált megközelítések 
tesztelését és bevezetését valósítják meg a növényvédő szerek növényi, 
emberi, állati és ökológiai egészségre gyakorolt hatásainak értékelésére. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2016 

  

Cím: Improving animal welfare 
Benyújtási 
határidő: 

2019.01.23. 

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 pályázat támogatására kerül sor, amelynek során a 
szárazföldi állattenyésztő rendszer különböző fázisait érintően kerül sor az 
állati jóllét biztosítására alkalmas innovatív technológiák kialakítására. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2018 

  

Cím: Negative emissions and land-use based mitigation assessment 
Benyújtási 
határidő: 

2019.02.19. 

Pályázhatnak: 
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, 
kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit 
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szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet) 

Célja: 

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerülhet sor, melyek során a 
negatív kibocsátási technológiák és gyakorlatok, illetve az éghajlatváltozás 
hatásainak földhasználaton alapuló enyhítése vonatkozásában valósul meg 
értékelés, hatékonyságuk, hatásaik, és a bennük rejlő lehetőségek feltárása 
céljából. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/1998 

  

Cím: CEEPUS koordinációs találkozók pályázati felhívás 
Benyújtási 
határidő: 

2019.04.15. 

Pályázhatnak: 

A pályázat benyújtására a 2018/2019-es tanévben nyertes, tartaléklistás, 
elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatok magyar 
partneregységei (Participating Unit) jogosultak. 

Célja: 

A CEEPUS program keretében bejövő hálózati és partnerkoordinátorok 
koordinációs találkozón való részvételének támogatása. Koordinációs 
találkozó alatt olyan 2-3 napos szakmai programot értünk, mely során a 
hálózatban részt vevő koordinátorok a hálózat működésével kapcsolatos 
kérdéseket vitatnak meg. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/1811c22f6c3ae4a1
c125827c0061fced?OpenDocument 

  

Cím: CEEPUS speciális kurzusok pályázati felhívás 
Benyújtási 
határidő: 

2019.04.15. 

Pályázhatnak: 

2018/2019-es tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok 
magyarországi partnerintézményeinek nevében a hálózatban részt vevő 
egységek (magyarországi Participating Unit) jogosultak. 

Célja: 

A meglévő CEEPUS hálózati partnerség keretében külföldi 
partnerintézmények hallgatóinak és oktatóinak támogatása magyarországi 
székhelyű speciális kurzuson. Speciális kurzusok alatt olyan minimum 6 napos 
szakmai programot értünk, pl. nyári egyetemek, intenzív programok, mely 
során a résztvevők egy adott témán belül ismereteiket bővítik, tapasztalatot 
cserélnek. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/db112e9a6863b1c
1c125827c005f8585?OpenDocument 
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Pályázati hírek, támogatások: 
 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Innovációs ökoszisztéma építése 
(startup és spinoff)” című (GINOP-2.1.5-15 kódszámú) felhíváshoz tartozó Címzetti 
Felhívás minta. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-innovcis-koszisztma-ptse-startup-s-spinoff-cm-felhvs-4 
 
 
 
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 
 
 


