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2019. január 9.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
  

Cím: 
CEEPUS hálózati pályázatok felsőoktatási intézmények részére a 

2019/2020-as tanévre 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 15. 

Pályázhatnak: CEEPUS tagországok akkreditált felsőoktatási intézményei. 

Célja: 

A felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé 
tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, 
valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai 
együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa 
stratégiai szerepének erősödését. 

További 
információ: 

https://tka.hu/palyazatok/114/ceepus 

  

Cím: Innovative Training Networks 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 15. 

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 kreatív, vállalkozó szellemű, innovatív, a pályafutásuk korai szakaszában járó 
kutatók olyan új generációjának képzése, akik a jelenlegi és jövőbeni 
kihívásoknak megfelelve képesek a tudást és az ötleteket termékké és 
szolgáltatássá alakítani gazdasági és társadalmi előnyök biztosítása érdekében. 

További 
információ: 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;p
rogramCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCo
de=null;callCode=31089252;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 

  

Cím: Nők a tudományban kiválósági díj 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 27. 

Pályázhatnak: 

Az elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő 
teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a 
hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/nok-a-tudomanyban-kivalosagi-dij-109240
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természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a 
fiatal lányok körében, így inspirálva környezetüket. 

Célja: 

A fiatal kutatók elismerésével szeretnék sikereiket hazai szinten is 
láthatóvá tenni, egyben megerősíteni őket abban, hogy 
teljesítményük az egész társadalom számára kiemelkedő 
fontossággal bír. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/nok-a-tudomanyban-kivalosagi-dij-109240 

  

Cím: 

A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó 
települési és térségi fejlesztések támogatása 

TP-1-2018 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 28. 

Pályázhatnak: 

1/a) a "tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése" alcél esetében 
az alföldi tanyás térségben található olyan települési önkormányzatok, 
önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek és alföldi tanyás térségben 
működő civil szervezetek, amelyek tanyagondnoki szolgálatot működtetnek; 
1/b) a "tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, 
együttműködéseik kialakítása" alcél esetében az alföldi tanyás térségben 
működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek 

Célja: 

A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, 
megőrzése. A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, tanyasi közösségi tér 
kialakítása. 

További 
információ: 

http://www.kormany.hu/download/1/79/81000/PF_TP1_2018.pdf#!DocumentBrowse 

  

Cím: 

A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a 

gazdaságok indításának és fejlesztésének támogatása 

TP-2-2018 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 28. 

Pályázhatnak: Magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó. 

Célja: 

A tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód 
hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. Az 
alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő 
fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élők támogatása tanyagazdaság 
indítása, kiépítése, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak 
biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése, valamint a 
már meglévő tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik 
megerősítése. 
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További 
információ: 

http://www.kormany.hu/download/2/79/81000/PF_TP2_2018.pdf#!DocumentBrowse 

  

Cím: 

A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a 
tanyák lakóépületének felújítása, valamint lakó- és 

vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések 
TP-3-2018 

Benyújtási 
határidő: 

2019. január 28. 

Pályázhatnak: 

Az a természetes személy jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban 
meghatározott tanyás települések valamelyikén lakóhelye szerint a Rendelet 
hatályba lépésétől kezdve, azaz 2018. december 2-től életvitelszerűen a 
fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén 
vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül 
szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él. 

Célja: 

A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, 
megőrzése. A tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok 
állagmegóvását, valamint lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a 
biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése. 

További 
információ: 

http://www.kormany.hu/download/4/79/81000/PF_TP3_2018.pdf#!DocumentBrowse 

  

Cím: Prototyping new innovative services 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 29. 

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 felhívás az Európai Nyílt Tudományos Felhő (EOSC) központ szolgáltatásai 
körében azonosítható hiányosságok megszüntetésére irányul. A cél olyan 
innovatív szolgáltatások fejlesztése, amelyek a kutatási adatciklusok megfelelő 
szempontjaira adnak választ (az adatok keletkezésétől a publikációig, az 
adatok megőrzésén és újra felhasználásán keresztül), például, lehetővé téve az 
új, tudományos, adatokhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, valamint a 
kutatási tárgyak intelligens összekapcsolását és felfedezését. 

További 
információ: 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraeosc-02-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;p
rogramCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCo
de=null;callCode=31088643;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 
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Pályázati hírek, támogatások: 
Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás 
díjához nyújtott támogatás című pályázati felhívás kapcsán a támogatás 
intenzitásáról. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-vp3-1711-16-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-
nyjtott-tmogats-cm-plyzati-felhvs-kapcsn-a-tmogats-intenzitsrl-1 
 

Módosult a „Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési 
program” című felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-campus-mundi-felsoktatsi-mobilitsi-s-nemzetkziestsi-program-cm-
felhvs-2 
 

Módosult a „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, 
hálózatosodás” című felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kutatsi-infrastruktra-megerstse-nemzetkzieseds-hlzatosods-cm-
felhvs-6 
 

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-szchenyi-2020-keretben-megjelent-barnamezs-terletek-
rehabilitcija-cm-top-211-15-kdszm-felhvs 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése” című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-kiszemek-fejlesztse-cm-felhvs-2 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági- és feldolgozó 
üzemek energiahatékonyságának javítása” című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) 
felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-cm-
felhvs-dokumentcija 
 

Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Vidékfejlesztési Programot 
érintő 2018. november 28-i módosításairól 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/az-agrrminisztrium-vidkfejlesztsi-programok-vgrehajtsrt-felels-helyettes-
llamtitkrsg-mint-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-kzbeszerzsekrl-szl-2015-vi-cxliii-trvny-a-tovbbiakban-kbt-
vidkfejlesztsi-programot-rint-2018-november-28-i-mdostsairl 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-campus-mundi-felsoktatsi-mobilitsi-s-nemzetkziestsi-program-cm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-campus-mundi-felsoktatsi-mobilitsi-s-nemzetkziestsi-program-cm-felhvs-2
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Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borszőlőültetvény telepítés 
támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cm-felhvs--1 
 
 
A pályázati felhívások megtalálhatók az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság honlapján is:  
https://akit.unideb.hu/hu/kutatasi-palyazatok 
 
 
 
 
 

 Prof. Dr. Dobránszki Judit s.k.  
 tudományos főigazgató 


