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2018. június 21.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
  

Cím: 
ERC Advanced Grant 

ERC-2018-ADG 
Benyújtási 
határidő: 

2018. augusztus 30. 

Pályázhatnak: Egyéni kutatók.  

Célja: 

A Horizont 2020 Program pályázatot hirdet kutatók számára: az Európai 
Kutatási Tanács támogatása a nagy tapasztalattal és elismert kutatási 
eredményekkel rendelkező kutatásvezetők támogatását szolgálja. A pályázó 
kutatásvezetőknek pályázatukban igazolniuk kell, hogy tudományos 
elképzeléseikkel úttörő jellegű, ambiciózus eredményekre törekszenek, 
továbbá szemléltetni szükséges a kutatások megvalósíthatóságát. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2154 

  

Cím: 

Benefit from previous and current work to create a coherent and 
stimulating ‘environment’  

for a sustainable bio-based industry in Europe 
BBI.2018.SO4.S1 

Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 6. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet.  

Célja: 

A bioalapú ipar nem technológiai jellegű kérdéseinek vizsgálatát megvalósító, 
folyamatban lévő vagy lezárt CSA típusú projektek feltérképezése. A 
megvalósítandó átfogó vizsgálat valamennyi releváns finanszírozási 
programra kiterjesztendő az elmúlt 10 év viszonylatában. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2129 

  

Cím: 

Produce biopesticides or bio-based fertilisers as components of 
sustainable agricultural management plans (1) 

BBI.2018.SO3.D4 
Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 6. 

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).  
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Célja: 

A felhívás keretében olyan pályázatokat támogatnak, amelyek demonstrálják a 
hatásos és költséghatékony bio növényvédőszerek és műtrágyák fenntartható 
biomassza forrásokból történő előállítását. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2050 

  

Cím: 

Identify opportunities to promote careers, education and research 
activities in the European bio-based industry 

BBI.2018.SO4.S3 
Benyújtási 
határidő: 

2018.szeptember 6. 

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 kerül sor, amelyek során a bio alapú 
iparágakban történő munkavállalást, valamint ezen iparágakhoz kapcsolódó oktatást 
és kutatást (alkalmazott és alapkutatás) támogató lehetőségek és hiányosságok 
feltárása valósul meg regionális, nemzeti vagy európai szinten korábbi hasonló célú 
tevékenységekre építkezve. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2051 

  

Cím: 

Large-scale production of proteins for food and feed applications 
from alternative, sustainable sources 

BBI.2018.SO3.F2 
Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 6. 

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 alternatív és fenntartható források (például mezőgazdasági 
vagy más biomassza-előállításból származó maradványforrások, valamint 
akvakultúrákból, halgazdasági tevékenységből nyerhető kapcsolódó 
maradványfolyamok, illetve tengeri moszatok), illetve élelmiszeripari 
hulladékáramok felhasználásán alapuló, fenntartható, biztonságos élelmezési 
és/vagy takarmányozási célú fehérjék előállítását biztosító, nagy léptékű, a 
maga nemében első bioalapú értékláncok sikeres működtetésének 
megvalósítása kerül támogatásra. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2124 

  

Cím: 
Develop bio-based packaging products that are biodegradable/ 

compostable and/or recyclable 
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BBI.2018.SO3.R10 
Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 6. 

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 kerül sor, amelyek során 
újrahasználható, újrahasznosítható és/vagy komposztálható és biológiailag 
lebomló funkcionális, bioalapú csomagoló termékek előállítását biztosító 
feldolgozó rendszerek fejlesztése valósul meg. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2126 

  

Cím: 

Develop technologies and systems to produce bio-based aromatics 
that outperform fossil-based counterparts 

BBI.2018.SO3.R11 
Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 6. 

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 kerül sor, amelyek során új 
funkcionalitással rendelkező bioalapú aromás vegyületek előállítását támogató 
innovatív technológiák és rendszerek fejlesztése valósul meg. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2127 

  

Cím: 

Produce sustainable and cost-efficient high-performance 
functional ingredients from alternative sources 

BBI.2018.SO3.D5 
Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 6. 

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 nagy teljesítményű 
funkcionális összetevők költséghatékony, hatékony és fenntartható előállítását 
demonstrálják olyan célágazatok piaci igényeinek és biztonsági szabványainak 
megfelelően, mint például az élelmiszer- vagy takarmányipari ágazat, továbbá 
táplálékgyógyszerek, kozmetikai termékek és gyógyszerek előállításával foglalkozó 
ágazatok. 
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További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2137 

  

Cím: 

Az élelmiszerbiztonsági ellenőrzésre vonatkozó integrált 
megközelítések az agrár-élelmiszeripari láncban 

SFS-37-2019 
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 a biológiai és kémiai eredetű kockázatok (akár 
felmerülnek, akár nem) felderítésére, felmérésére és mérséklésére irányuló 
integrált megközelítéseket szükséges kidolgozni a teljes agrár-élelmiszeripari 
lánc mentén (az elsődleges termeléstől a fogyasztókig). 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2134 

  

Cím: 
Genetic resources and pre-breeding communities 

SFS-28-2018-2019-2020 
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: 

A genetikai erőforrások kezelésével és használatával kapcsolatos kapacitások 
növelése, valamint az ezen területet érintő globális kötelezettségvállalások 
végrehajtása. A tevékenységek középpontjában Európa áll, a megvalósítás 
során ugyanakkor a nemzetközi erőforrásokat és tevékenységeket is 
figyelembe szükséges venni. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2135 
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Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási 
potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című (VP5-8.3.1-17 kódszámú) 
felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrok-megelzse-cm-vp5-
831-17-kdszm-felhvs- 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrárgazdasági képzések és 
felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrrgazdasgi-kpzsek-s-felkszt-trningek-cm-felhvs- 

 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Barnamezős területek 
rehabilitációja” című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-barnamezs-terletek-rehabilitcija-cm-top-211-15-kdszm-felhvs-1 

 

Módosult A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése című felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szakkpzsi-intzmnyrendszer-tfog-fejlesztse-cm-felhvs-3 

 
Események: 
Kalászos és repce fajta + tápanyag-reakciós kísérletek a Sileno Bemutató Farmokon 
A rendezvény időpontja: 2018. június 21. 
Helyszíne: Zalaszentgrót, a Dr. Szabó Agrokémiai Kft. bemutató táblái 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/kalaszos-es-repce-fajta-tapanyag-reakcios-kiserletek-sileno-bemutato-
farmokon-6/ 

Huntraco Roadshow 2018 

Időpont: 2018. június 21- 30. 
Helyszín: Békéscsaba, Budaörs, Nyíregyháza, Kaposvár, Szombathely 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/huntraco-roadshow-2018/ 

Agrokerti Party 

Időpont: 2018. július 05. csütörtök  9.00 óra 
Helyszín: Agroker Holding Regionális Központ – Fehérgyarmat 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/agrokerti-party/ 
 
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 


