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2019. január 17.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  
Cím: A környezet védelméért - Magánszemély kategória 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 20. 

Pályázhatnak: Magánszemélyek. 

Célja: 
A kimagasló életmunkásságot felmutató személyek elismertségének erősítése 
és ismertségének növelése.  

További 
információ: 

https://kszgysz.hu/tevekenysegeink/dijak/a-kornyezet-vedelmeert-dij-2019-maganszemely 

  

Cím: A környezet védelméért - Vállalkozás kategória 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 20. 

Pályázhatnak: Vállalkozások. 

Célja: 

A kiemelkedő környezetvédelmi-ipari és szolgáltatási tevékenységet 
folytatóknak erkölcsi támogatást biztosítson. A "Környezet Védelméért” Díj 
elismeri a környezetvédelmi szakma tevékenységeinek legkiemelkedőbb 
eredményeit, amelyeket a társadalom érdekében, a környezet terhelésének 
csökkentésére, a környezetszennyezések megszüntetésére, a fenntarthatóság 
és a körforgásos gazdaság modell érvényesítésére végeztek el. 

További 
információ: 

https://kszgysz.hu/tevekenysegeink/dijak/a-kornyezet-vedelmeert-dij-2019-vallalkozas 

  
Cím: Közvetlenül a termelőtől a közösségi médián keresztül 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 27. 

Pályázhatnak: Akik saját maguk állítják elő termékeiket.  

Célja: 

Felismerjék a termelők a közösségi médiában rejlő kiaknázatlan lehetőségeket 
egy saját "piac" kialakítására.  
A helyi termékek, élelmiszerek, egyre nagyobb teret nyernek maguknak, nem 
tartalmaznak mesterséges anyagokat, minden friss, egészséges és hazai kezek 
közül kerülnek ki, amit meg kell mutatni a fogyasztóknak, hogy tudják mi kerül 
az asztalra, kitől és honnan. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/7f07a22f43f1c401c
125837b0066f1fe?OpenDocument 
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Cím: 
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása nemzetközi 

konferenciaszervezés támogatására – 2019 
Benyújtási 
határidő: 

2019. május 31. 

Pályázhatnak: 

A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpontok, 
önálló jogi személyek, kutatóintézetek, a Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 
valamint Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar 
tudományos szervezetek, és a Magyar Tudományos Akadémia tudományos 
osztályai. 

Célja: 

Az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi 
tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében a kutatóhelyek által 
Magyarországon vagy a határon túli magyar tudományos szervezetek 
országaiban szervezett nemzetközi konferenciák, workshopok támogatása.  

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/a-magyar-tudomanyos-akademia-palyazati-
felhivasa-nemzetkozi-konferenciaszervezes-tamogatasara-2019-109271 

  

Cím: 

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat fiatal kutatók külföldi 
rendezvényeken való aktív részvételének támogatására - 2019 és 

2020 első félév 
Benyújtási 
határidő: 

2019. május 31. 

Pályázhatnak: 

Az Akadémia irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy 
kutatóintézetek vagy a Támogatott Kutatócsoportok Irodája alkalmazásában 
álló, tudományos munkakörben (tudományos segédmunkatársként, 
tudományos munkatársként, tudományos főmunkatársként, fiatal kutatói 
álláshelyen, posztdoktorként) foglalkoztatott kutatók, akik a pályázat beadási 
határidejének napján még nem töltötték be a 40. életévüket. Az MTA e pályázat 
keretében támogatni kívánja a gyermeket vállaló kutatónők töretlen szakmai 
előmenetelét a gyermekgondozási időszak alatt is. A pályázat nyitott a szülési 
szabadság és gyermekgondozási időszak alatt tartósan távollévő kutatók 
számára is. 

Célja: 

A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos kutatómunka elősegítése 
érdekében tett közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági 
Nemzetközi Konferencia Pályázatot alapított. Az Ifjúsági Nemzetközi 
Konferencia Pályázat (INKP) az MTA irányítása alatt álló intézményekben 
dolgozó fiatal kutatók nemzetközi tudományos konferenciákon való 
részvételét és ott a pályázó kutatók jelentős tudományos eredményeinek 
bemutatását támogatja. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-palyazat-2019-
evi-felhivas-109277 
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Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése- 
Kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás 
dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-cm-felhvs- 
 

Módosult a „Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás 
népszerűsítésére (Kapj rá!)” című felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kommunikcis-s-promcis-kampny-a-halfogyaszts-npszerstsre-
kapj-r-cm-felhvs-2 
 

Események: 
Agrárközösség – MKB Bank Roadshow 2019 
A rendezvény időpontja: 2019. február 18., hétfő 07:40 – 15:00 

Helyszíne: Kecskemét 
További információ: 
https://agrarkozosseg.hu/esemenyek/agrarkozosseg-roadshow-2019-kecskemet-februar-18-hetfo/ 

 

Agrárközösség – MKB Bank Roadshow 2019 
A rendezvény időpontja: 2019. február 19., kedd 07:40 – 15:00 
Helyszíne: Hódmezővásárhely 
További információ: 
https://agrarkozosseg.hu/esemenyek/agrarkozosseg-roadshow-2019-hodmezovasarhely-februar-19-
kedd/ 
 

Agrárközösség – MKB Bank Roadshow 2019 
A rendezvény időpontja: 2019. február 21., csütörtök 07:40 – 15:00 
Helyszíne: Debrecen 
További információ: 
https://agrarkozosseg.hu/esemenyek/agrarkozosseg-roadshow-2019-debrecen-februar-21-csutortok/ 

 
Agrárközösség – MKB Bank Roadshow 2019 
A rendezvény időpontja: 2019. február 22., péntek 07:40 – 15:00 
Helyszíne: Kalocsa 
További információ: 
https://agrarkozosseg.hu/esemenyek/agrarkozosseg-roadshow-2019-kalocsa/ 
 
 
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 


