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Debrecen, 2018. március 13.

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

Magyarország legszebb konyhakertjei
2018. április 30.
Önkormányzatok, szervezetek, egyesületek.
A kertművelők munkája a versenynek köszönhetően kapjon kellő elismerést,
és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet, hiszen így az
évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhet a
generációk között.

További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/20a9b7e2072968e
4c125824a006cf17a?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

Felhívás a JSPS posztdoktori pályázatán való részvételre
2018. május 10.

Magyar állampolgárság vagy állandó magyarországi lakcímmel, az ösztöndíj
kezdetekor már meglévő, de 2012. április 2-nál nem korábban szerzett doktori
fokozattal, a japán fogadó kutatóval egyeztetett munkatervvel rendelkezők,
Pályázhatnak:
nem pályázhatnak azok a kutatók, aki ugyanennek a programnak a keretében
már kaptak ösztöndíjat, csak Phd fokozattal rendelkező jelentkezők pályázata
fogadható be.
Célja:
A tudomány előmozdítása. A felhívás minden tudományterületre vonatkozik.
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/felhivas-a-jsps-posztdoktori-palyazatan-valoreszvetelre-108511

Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2018-2.1.3-EUREKA
2018. augusztus 15.

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az
alábbiak szerint:
Pályázhatnak:
 a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb
gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes
üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA vagy
a KATA hatálya alá,
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Célja:
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények,
amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint
kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felhívása magyar
intézmények részvételét támogatja a nemzetközi együttműködésben
megvalósuló EUREKA projektekben a részvételhez szükséges hazai forrás
biztosításával.
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2018/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel/2018-213-eureka

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása
2018-2.1.2-NEMZ
2018. szeptember 28.

Pályázatot nyújthatnak be – önállóan vagy ugyanazon nemzetközi konzorcium
magyar tagjaiként közös nemzeti konzorciumban – Magyarországon
székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
 a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb
gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes
üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA vagy
Pályázhatnak:
a KATA hatálya alá,
 államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények,
amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint
kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
Az EUROSTARS az EUREKA tagállamok és az Európai Bizottság közös
programja, amely az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező,
K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki
célul. A program minden technológiai terület felé nyitott és olyan projektekkel
lehet pályázni, amelyek legalább két különböző, az EUROSTARS programhoz
Célja:
csatlakozott államban működő intézmény (kis- és középvállalkozás,
nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) együttműködésében
valósulnak meg, és amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás,
szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két
éven belül megkezdődik.
További
információ:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazatifelhivasok/2018/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas/2018-212-nemz

2

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

Cím:
Benyújtási
határidő:

Anti-microbials and animal production
SFS-11-2018-2019
2019. január 23.

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-,
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit
Pályázhatnak:
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet).
A téma keretében olyan pályázatok részesülnek támogatásban, amelyek során
Célja:
az állattenyésztésben alkalmazott mikrobaölő szereket kiváltó alternatívák
fejlesztésére és tesztelésére kerül sor.
További
információ:

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/1948

Pályázati hírek, támogatások:
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-felhvsdokumentcija-1

Tájékoztatás a Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés
kialakításának lehetőségével című (VP2-4.1.3.2-16 kódszámú) felhívás támogatási
kérelmeinek benyújtásáról.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztats-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnaklehetsgvel-cm-vp2-4132-16-kdszm-felhvs-tmogatsi-krelmeinek-benyjtsrl

Tájékoztatás a 2017/2018. végrehajtási időszakban támogatott varroa atka, a
nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszerekről és
gyógyhatású készítményekről.
További információ:
https://www.agrarszektor.hu/palyazatok/tajekoztato-a-2017-2018-vegrehajtasi-id-szakban-tamogatottvarroa-atka-a-nozematozis-illetve-az-egyeb-kartev-k-betegsegek-elleni-gyogyszerekr-l-es-gyogyhatasukeszitmenyekr-l/4649.html

11/2018. (III. 5.) számú Kincstár Közlemény a sovány tejpor rögzített áron történő
intervenciós felvásárlásáról.
További információ:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/11-2018-iii-5-szamu-kincstarkozlemeny
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12/2018. (III. 5.) számú Kincstár Közlemény a vaj rögzített áron történő
intervenciós felvásárlásáról.
További információ:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/12-2018-iii-5-szamu-kincstarkozlemeny

13/2018. (III. 9.) számú Kincstár Közlemény a belső piacon és harmadik
országokban
megvalósított,
mezőgazdasági
termékekre
vonatkozó
tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez az egyszerű programok
keretében igénybe vehető támogatás feltételeiről és a kérelembenyújtáshoz
rendszeresített nyomtatványokról
További információ:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/13-2018-iii-9-szamu-kincstarkozlemeny
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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