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Debrecen, 2018. január 15.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről
Pedagógus szakvizsga kedvezményes finanszírozásban
TÁVI-04-2018

Cím:
Benyújtási
határidő:

2018. február 4.

Természetes személyek vagy valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA)
Pályázhatnak: pedagógiai végzettséggel rendelkeznek vagy legalább három éves pedagógiai
múlttal (szakmai gyakorlattal) rendelkeznek.
A résztvevőket felkészítse a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Célja:
szakirányú továbbképzéshez történő becsatlakozásra.
További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/df77b25d80a
7626ec125820e0068b6b7?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

Ösztöndíj szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban
2018. március 10.



Hallgatók, akik 2018 nyaráig tanulmányaikat befejezik.
Diplomás fiatal szakemberek (posztgraduális hallgatók is), akiknek
diplomája 3 évnél nem régebbi.
Pályázhatnak:
 Doktorandusz hallgatók, illetve doktorjelöltek, akkor is, ha diplomájuk
3 évnél régebbi. Feltétel: a doktori dolgozat leadása legkorábban 1 évvel
az ösztöndíj megkezdését követően történik.
Szakmai gyakorlat megszerzése. Az ösztöndíj időtartama 6 hónap, amely
további
6
hónappal
meghosszabbítható.
Pályázni
környezettel,
Célja:
fenntarthatósággal kapcsolatos témákkal lehet (műszaki-, természet- és
társadalomtudományok terén). Fogadóintézmény megjelölése nem kötelező. A
DBU partnerein keresztül segíti a gyakorlati hely biztosítását.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b709798d7b572b7
8c125820c005eb12a?OpenDocument

Borszőlőültetvény telepítés támogatása
VP2-4.1.3.6-17
2020. augusztus 31.

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra,
amennyiben igazolják, hogy:
 a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
Pályázhatnak:
vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt
üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek,
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Célja:

További
információ:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt
üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
Az Európai Unió 2016. január 1-jén új szőlőtelepítési engedélyezési
szabályozást vezetett be, amely már korlátozott mértékben megengedi a
tagállamok számára a termelési potenciál növekedését. Ennek megfelelően
minden tagország jogosult teljes szőlőterületének 1%-a tekintetében új
telepítési engedélyt kiadni. Magyarország esetében ez évente mintegy 650 ha
új borszőlőültetvény telepítését teszi lehetővé. Jelen Felhívás kizárólag az új
telepítési engedéllyel rendelkezők számára biztosít támogatást.
Magyarországon a történelmi borvidékek rendszere több évszázados
hagyománnyal rendelkezik. A borvidékek részei a kultúrtájnak, amelyek
fejlesztése és megőrzése is kiemelt fontosságú feladat. A borvidékeken
koncentrálódik a szőlő műveléséhez, a borkészítéshez szükséges szakértelem
és infrastruktúra. A borvidékhez tartozás a bor értékesítésekor is megjelenő
minőségi jelző, amely a gazdálkodók jövedelembiztonságát növeli, ezért a
Felhívás kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló telepítésekhez
nyújt támogatást.
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Aktívan a tudásért” című (EFOP3.7.1-17 kódszámú) felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-aktvan-a-tudsrt-cm-felhvs

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kutatási infrastruktúra
megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (VEKOP-2.3.3-15
kódszámú) felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kutatsi-infrastruktra-megerstse-nemzetkzieseds-hlzatosods-cmvekop-233-15-kdszm-felhvs

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdő-környezetvédelmi
kifizetések” című (VP4-15.1.1-17 azonosító jelű) felhívás dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek-cm-felhvs-dokumentcija

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

2

H-4002 Debrecen, Egyetem tér 1, Pf.: 400
Tel/fax: 52/415-873, email: deakit@agr.unideb.hu

Események:
AGROmashEXPO és AgrárgépShow 2018
Időpont: 2018. január 24-27.
Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

További információ:
https://agroforum.hu/programok/agromashexpo-es-agrargepshow-2018-2/

AgroFIELD 4.0
Időpont: 2018. február 6.
Helyszín: Holiday Inn Budapest - Budapest, Rubik Ernő u. 2., Budaörs, 2040
További információ:
https://agroforum.hu/programok/agrofield-4-0-2/

XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
Időpont: 2018. május 10-12.
Helyszín: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely, Serháztér u. 2., 6800
További információ:
https://agroforum.hu/programok/xxv-alfoldi-allattenyesztesi-es-mezogazda-napok-2/

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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