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Debrecen, 2018. március 1.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről
Cím:
Benyújtási
határidő:

A kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés
támogatása a magyar-szlovén relációban
(2018-2.1.11-TÉT-SI)
2018. április 23.

A kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködést támogató
keretfelhívás
most
megjelent
kiegészítése
a
magyar-szlovén
Pályázhatnak:
együttműködésben folyó kutatás-fejlesztési projekteket, ezen belül főként a
kutatói mobilitást segíti elő.
A hazai partnerek támogatása magyar-szlovén együttműködésben
megvalósuló projektekben az alábbi fókuszterületeken: élettudományok,
Célja:
agrártudományok, ICT, mérnöki tudományok, biotechnológia, kémia, fizika,
környezetvédelem.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2018/magyar-szloven-tet-felhivas/2018-2111-tet-si

Magyar Tájdíj Pályázat
2018. május 31.

Települési és megyei önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások,
melyek olyan politikát alakítottak ki, illetve intézkedéseket, beruházásokat
valósítottak meg az adott táj tervezésére, kezelésére és/vagy védelmére,
Pályázhatnak: amelyek tartósan hatékonynak bizonyultak, és ennek okán Európa-szerte
példaként szolgálhatnak más önkormányzatok számára is. Olyan társadalmi
szervezetek, melyek különösen sokat tettek egy adott táj védelméért,
kezeléséért és/vagy tervezéséért.
A Magyar Tájdíj a magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében
Célja:
kiemelkedő tevékenységet folytató önkormányzatok, önkormányzati
társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj.
További
információ:

Cím:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/4eaa1120d610fc8a
c125823b0063034b?OpenDocument

Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket
elért kutatócsoportok támogatására
(KH_18)

Benyújtási
határidő:

2018. szeptember 13.

Pályázhatnak:

A felhívásra olyan magyarországi kutatóhellyel rendelkező kutatók és
kutatócsoportjaik nyújthatnak be pályázatot, akik eredményeikkel jelentős
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Célja:

További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

nemzetközi hatást váltanak ki: van legalább egy 2015. január 1. után megjelent
kiváló közleményük, amely nemzetközi szinten a szakterület felső 5
százalékába tartozó idézettséget ért el a hivatalos megjelenést követő két éven
belül.
A kiváló eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok
ösztönzése, hogy projektjük magyar fogadóintézményben történő
megvalósításával újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló,
további kutatásokat megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a
legnagyobb láthatóságot jelentő tudományos fórumokon mutassák be.
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2018/kiemelt-kutatocsoportok-tamogatasa/kh-18

Call for applications to participate in talent spotting programme
2018. december 31.

V4 országaiban élő, rendkívüli tehetségű 16-30 éves fiatal vagy, aki
 kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik,
 országos, illetve megyei tanulmányi, sport, művészeti versenyeken
Pályázhatnak:
dobogós helyezést ért el,
 eredményeit publikálta,
 motivált, szorgalmas, kitartó, elkötelezett a céljai megvalósításában.
A kiválasztott tehetségek részére az üzleti és a tudományos élet megbecsült
Célja:
tagjait kérik fel mentor szerepre. Minden támogatott számára egyéni fejlesztést
biztosítanak, közülük van, aki rendszeres ösztöndíjban is részesülhet.
További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/f9de96d29fa7be32
c12582310060075f?OpenDocument

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című
felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cmfelhvs-

Módosult a Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-2.1.1-15 kódszámú)
felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-barnamezs-terletek-rehabilitcija-cm-top-211-15-kdszm-felhvs
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Módosult Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
című (VP5-8.4.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrok-helyrelltsa-cm-vp5841-16-kdszm-felhvs-dokumentcija

Módosult a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás című felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-nyjtott-tmogats-cm-felhvs-

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borszőlőültetvény telepítés
támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú) felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cm-felhvs-

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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