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2018. május 28.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
  

Cím: 

Nyílt köznevelési pályázat a szórványban folyó oktatás 
támogatására a 2018/2019-es tanévben  

/ 22621-1/2018/FOKT 
Benyújtási 
határidő: 

2018. június 15. 

Pályázhatnak: 
Romániai, ukrajnai, szerbiai, szlovákiai és horvátországi jogi személyiséggel 
rendelkező határon túli magyar nonprofit szervezetek. 

Célja: 

Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Szlovákiában és Horvátországban 
köznevelési (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen 
dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, 
valamint kollégiumi ellátási költségekhez történő hozzájárulás. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c566b54eadb3feb4
c125828e0061a8e0?OpenDocument 

  

Cím: 
Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi 

szakmai gyakorlatra 

Benyújtási 
határidő: 

A 2017/18-as tanévre vonatkozó pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat 
beadási határideje: 2018. 06. 30. 23:00 óra. 
A 2018/19-es tanévre vonatkozó pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat 
beadási határideje: 2019. 06. 30. 23:00 óra. 

Pályázhatnak: 

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) 
magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló 
hallgatója nyújthat be pályázatot, aki: 

 alap-, mester-, osztatlan-, és doktori képzés, valamint szakirányú 
továbbképzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; 

 a fogadó intézmény munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább B2 
szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó 
intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az 
irányadó); 

 vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program 
alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét. 

Célja: 

A hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt 
tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és 
készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar 
munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. A hallgatók az 
Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai 
gyakorlatukat. 

További 
információ: 

http://www.tpf.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-
gyakorlathoz 
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Cím: 
Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi 

részképzésre 
Benyújtási 
határidő: 

A 2018/19-es tanévre vonatkozó pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat 
beadási határideje: 2019. március 30. 23:00 óra. 

Pályázhatnak: 

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) 
magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló 
hallgatója nyújthat be pályázatot, aki: 

 alap-, mester-, osztatlan-, vagy doktori képzésben legalább 1 lezárt aktív 
félévvel rendelkezik; 

 alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2 lezárt aktív félévvel 
fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori 
képzés esetében nem előfeltétel); 

 a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen; 

 az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex 
nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél 
magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó); 

 Erasmus+ partneregyetemre tervezett kiutazás esetén benyújtotta 
Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatát; 

 vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program 
alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét. 

Célja: 

A hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni 
tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális 
tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar 
munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt 
biztosítanak. A hallgatók: 

 a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései 
alapján; vagy 

 freemover hallgatóként (vendéghallgatóként) bármely külföldi 
egyetemen 

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. 
További 
információ: 

http://www.tpf.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez 

  

Cím: 
Pályázati felhívás kétoldalú nemzetközi kutatási projektek 

mobilitási támogatására - 2018 
Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 14. 

Pályázhatnak: 

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

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-ketoldalu-nemzetkozi-kutatasi-projektek-mobilitasi-tamogatasara-2018-108736
http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-ketoldalu-nemzetkozi-kutatasi-projektek-mobilitasi-tamogatasara-2018-108736
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Célja: 

A támogatás célja az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében 
megvalósuló 2-3 éves nemzetközi kutatási projektek támogatása a 
projektekhez kapcsolódó utazási költségek finanszírozásával. 

További 
információ: 

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-ketoldalu-nemzetkozi-kutatasi-
projektek-mobilitasi-tamogatasara-2018-108736 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése - 
ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-
4.1.3.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.  
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-
lehetsgvel-cm-felhvs-3 
 

Módosult a „Barnamezős területek rehabilitációja” című (TOP-2.1.1-16 kódszámú) 
felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-barnamezs-terletek-rehabilitcija-cm-top-211-16-kdszm-felhvs-5 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdészeti genetikai erőforrások 
megőrzése” című (VP4-15.2.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-megrzse-cm-felhvs-1 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vízvédelmi célú nem termelő 
beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése” című (VP4-
4.4.2.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vzvdelmi-cl-nem-termel-beruhzsok-vzvdelmi-s-vizes-lhely-
ltrehozsa-fejlesztse-cm-felhvs 
 

 
Események: 
AGRO-BÉKÉS XII. nyílt nap 
Időpont: 2018. június 1. 
Helyszín: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/agro-bekes-xii-nyilt-nap/ 
 

9. Öreg Traktorok Találkozója 
Időpont: 2018. június 9., 8:00 
Helyszín: Csáford, Zala megye 
További információ:  
https://www.agroinform.hu/program_gepeszet/9-oreg-traktorok-talalkozoja-35766-001 
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Japán Kistraktoros találkozót 
Időpont: 2018. június 23. 
Helyszín: Újszilvás Lovas Tanya (Lovas utca 1.sz) 
További információ:  
https://www.agroinform.hu/program_gepeszet/vi-japan-kistraktor-talalkozo-36178-001 
 

XXV. Szentlőrinci Gazdanapok 
Időpont: 2018. augusztus 10-12. 
Helyszín: Szentlőrinc 
További információ:  
https://www.agroinform.hu/program_allattenyesztes/xxv-szentlorinci-gazdanapok-35352-001 
 

Hajdúsági Expo 2018  
Időpont: 2018. augusztus 10-12. 
Helyszín: Hajdúböszörmény, Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola és Kollégium - traktorhúzó pálya és az iskola melletti négyhektáros kiállítási terület 
(Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 3.) 
További információ:  
https://www.agroinform.hu/program_gepeszet/hajdusagi-expo-2018-36009-001 
 
 
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 
 
 


