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2019. január 11.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

  

Cím: 

Az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató 
magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása  

2018-2.1.7-UK_GYAK 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 31., elektronikus benyújtás határideje: 2019. március 29. 

Pályázhatnak: 
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, 
vállalkozói kutatóhely, vállalkozás (nem kutató jellegű), nonprofit kutatóhely. 

Célja: 

A hazai vállalkozások, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek nyári 
gyakorlat lehetőségét biztosítsák az Egyesült Királyság egyetemein tanuló 
tehetséges magyar állampolgárságú diákoknak. A diákok itthoni környezetben 
is alkalmazhatják az egyetemen szerzett elméleti tudást, megismerhetik a 
vállalat, illetve a kutatócsoport működését és ötleteikkel hozzájárulhatnak 
azok sikeréhez, továbbá megismerkedhetnek a hazai munkaerőpiac által kínált 
lehetőségekkel. 

További 
információ: 

http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/egyesult-kiralysagban-egyetemi-tanulmanyokat-
folytato-hallgatok/2018-217-uk-gyak 

  

Cím: Francia kormány tanulmányi ösztöndíjai 
Benyújtási 
határidő: 

2019. február 28. 

Pályázhatnak: Magyar egyetemi hallgatók.  

Célja: 

Az ösztöndíjakra olyan magyar egyetemi hallgatók jelentkezését várjuk, akik 
mester fokozatú (előnyt élveznek a mesterképzés második évére - Master 2- 
pályázók) tanulmányokat, mérnökképző intézmény utolsó éves tanulmányait, 
vagy Master of Science/of Art, Franciaországra specializálódó mester fokozatú 
tanulmányokat szeretnének folytatni Franciaországban. MBA képzésekre nem 
igényelhető ösztöndíj. 

További 
információ: 

https://www.hongrie.campusfrance.org/hu/mester-es-mernokkepzesi-osztondijak 

  
Cím: Németország szakmai gyakorlati ösztöndíja 
Benyújtási 
határidő: 

2019. március 10. 

Pályázhatnak: Végzős hallgatók, fiatal diplomások, doktoranduszok. 

Célja: 

A Deutsche Bundesstiftung Umwelt német szövetségi környezetvédelmi 
alapítvány minden évben meghirdeti németországi szakmai gyakorlati 
ösztöndíját 
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 bármely tudományterületen 
 környezetkutatással, környezet- ill. természetvédelemmel, 

műemlékvédelemmel foglalkozó 
 végzős hallgatók, fiatal diplomások, doktoranduszok részére. 

Másoddiplomások is jelentkezhetnek:  
 minden év szeptembertől, 6-12 hónapra, 
 kutatóintézetekhez, egyetemekre, az államigazgatásba, társadalmi 

szervezetekhez, vállalatokhoz. 
További 
információ: 

https://www.dbu.de/2588.html 

  

Cím: 
Preparatory Phase of new ESFRI projects and early phase support 

to ESFRI high strategic potential areas 
Benyújtási 
határidő: 

2019. március 20. 

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: 

Támogatást nyújtsanak a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma 
előkészítési fázisban levő projektjei számára, amelyek új kutató 
infrastruktúrák létrehozását vagy a meglevők jelentős mértékű 
korszerűsítését eredményezik. 

További 
információ: 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infradev-02-2019-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;
programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityC
ode=null;callCode=31088633;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 

  

Cím: 
Individual support to ESFRI and other world-class  

research infrastructures 
Benyújtási 
határidő: 

2019. március 20. 

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: 

Jelen téma keretében az Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium 
(European Research Infrastructure Consortium - ERIC) vagy bármely más 
nemzetközi tagsággal rendelkező megfelelő struktúrán alapuló irányítással és 
jogi struktúrával rendelkező új kutatási infrastruktúrák, ESFRI és egyéb, az 
európai érdekeket szolgáló ugyanakkor világviszonylatban is jelentős 
infrastruktúrák hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása a cél. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2279 

  

Cím: 
Pályázati felhívás egyszeri utazásokhoz nyújtott mobilitási 

támogatásokra 2019-ben 
Benyújtási 
határidő: 

2019. október 31. 

Pályázhatnak: 

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik az Akadémia irányítása alá 
tartozó kutatóközpont, vagy önálló jogi személy kutatóintézet, illetve a 
Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai támogatott 
kutatócsoport alkalmazásában állnak. Pályázatot nyújthatnak be továbbá az 
MTA tudományos osztályainak ajánlásával az MTA köztestületének tagjai is. A 
pályázónak már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló 
meghívólevéllel kell rendelkeznie. 

Célja: 

Az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi 
tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú 
együttműködési megállapodásai keretében mobilitási támogatást nyújt egyedi, 
a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-egyszeri-utazasokhoz-
nyujtott-mobilitasi-tamogatasokra-2019-ben-109264 

  

 
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--1 
 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A Mezőgazdasági vízgazdálkodási 
ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-felhvs-
dokumentcija-2 
 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-mobilitasi-tamogatasokra-2019-ben-109264
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-mobilitasi-tamogatasokra-2019-ben-109264
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Közlemény a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések 
előzetes jóváhagyásáról. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-djtmogatsban-rszesthet-mezgazdasgi-biztostsi-szerzdsek-elzetes-
jvhagysrl-3 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 mezőgazdasági 
területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.1.1-16 kódszámú) 
felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-natura-2000-mezgazdasgi-terleteknek-nyjtott-kompenzcis-
kifizetsek-cm-felhvs--2 
 

Módosult a „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz 
kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-erdgazdlkodsi-s-lelmiszer-feldolgozshoz-kapcsold-
egyni-s-csoportos-szaktancsads-cm-felhvs--1 
 

Módosul a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” elnevezésű 
(VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-cm-felhvs- 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című 

(TOP-1.1.3-16 kódszámú) felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-helyi-gazdasgfejleszts-cm-top-
113-16-kdszm-felhvs 
 

Kiegészült a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című 
felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-cm-felhvs-
dokumentcija 
 
 
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 


