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2018. szeptember 27.  

 
 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

  
Cím: Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 
Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 30. 

Pályázhatnak: 

Magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal 
szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgató 
jogosult. 

Célja: 
Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező pedagógus utánpótlásának biztosítása. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/eb067e574bb918fb
c1258311006674a6?OpenDocument 

  

Cím: Pályázat az Europa Nostra Díjakra 
Benyújtási 
határidő: 

2018. november 15. 

Pályázhatnak: Természetes személy.  

Célja: 

A díjra négy kategóriában várják a nevezéseket: kulturális örökség megőrzése; 
kutatás; az örökség iránt elkötelezett szolgálat; valamint oktatás, képzés és a 
tudatosság növelése. A díjat akár 30 örökségi projekt és kezdeményezés is 
megkaphatja. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8cc68283c26c748b
c12583100023ea1e?OpenDocument 

  

Cím: 

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület  
pályázatot szeretne meghirdetni az OMME új logójának és 

szlogenjének megtervezésére 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 14. 

Pályázhatnak: Természetes személy.  

Célja: 

Az OMME logójának és szlogenjének megalkotása, amely részét képezheti a 
magyar méz és egyéb méhészeti termékek átgondolt, hosszú távú marketing 
eszközrendszerének. A logó formai megjelenése (embléma) önmagában és az 
Országos Magyar Méhészeti Egyesület felirattal együtt is használható 
(felismerhető, megkülönböztethető) legyen. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e02b0f2f94774880
c125830100627f61?OpenDocument 
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Cím: Thematic networks compiling knowledge ready for practice 
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 kutatási eredmények, módszerek, az innovatív ötletek gyakorlati 
alkalmazása és elterjedése a mezőgazdaságban gyakran elmarad. Ennek 
megszűntetése uniós szintű fellépést feltételez, a szakemberek között 
együttműködésre van szükség a tudáscsere ösztönzése érdekében, az 
erőforrások felhasználásának optimalizálása és a tudásalapú mezőgazdaság 
felé való átmenet biztosítása érdekében. A legkorszerűbb ismeretek átfogó 
ismertetésének kell a pályázat hozzáadott értékének alapját képeznie. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2206 

 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a „Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és 
természettudományos élményközpontok fejlesztése” című felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-termszettudomnyos-lmnypedaggiai-programknlat-s-
termszettudomnyos-lmnykzpontok-fejlesztse-cm-felhvs 
 

Módosult a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén 
a Kárpát-medence szomszédos országaival” című felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tematikus-egyttmkds-erstse-a-kznevels-s-felsoktats-tern-a-krpt-
medence-szomszdos-orszgaival-cm-felhvs-2 
 

2018. szeptember 14-én módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdő-
környezetvédelmi kifizetések” című (VP4-15.1.1-17 kódszámú) felhívás 
dokumentációja. 
További információ: 
https://www.agrarszektor.hu/palyazatok/2018-szeptember-14-en-modosult-a-szechenyi-2020-kereteben-
megjelent-erd-kornyezetvedelmi-kifizetesek-cim-vp4-1511-17-kodszamu-felhivas-
dokumentacioja/4978.html 

 
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 
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