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2018. szeptember 5.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:
További
információ:

Fejlesztőpedagógiai szakmódszertan (műveltségi terület szerinti)
általános képzési programban való részvétel
TÁVI-36-2018 sz. Pályázat
2018. szeptember 14.
Természetes személyek, valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA)
pedagógiai végzettséggel rendelkeznek, legalább két éves pedagógiai múlttal
(szakmai gyakorlattal) rendelkeznek.
A pályázat keretében, támogatott lehetőség nyílik a "Fejlesztőpedagógiai
szakmódszertan"
megnevezésű
műveltségi
területnek
megfelelő
kompetenciák megszerzésére a Távoktatási Intézet és partnerintézményeivel
együttműködésben.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d738f6e8c9cfc70ec
12582f5004afdc1?OpenDocument

Photocatalytic synthesis
CE-NMBP-25-2019

Cím:
Benyújtási
határidő:

2019. január 22.

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 támogatására kerül sor, amelyek az
antropogén forrásokból, és/vagy levegőből származó CO2 közvetlen
fotokatalitikus átalakítását és a víz üzemanyagokká és/vagy vegyi anyagokká
Célja:
történő átalakítását támogató olcsó anyagok és integrált folyamatok/eszközök
fejlesztését valósítják meg az átalakítási folyamat 20%-nál nagyobb
hatékonysága mellett.
További
információ:

Cím:

http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2215

Thematic networks compiling knowledge ready for practice
RUR-15-2018-2019-2020

Benyújtási
határidő:

2019. január 23.

Pályázhatnak:

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-,
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit
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Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet).
A kutatási eredmények, módszerek, az innovatív ötletek gyakorlati
alkalmazása és elterjedése a mezőgazdaságban gyakran elmarad. Ennek
megszűntetése uniós szintű fellépést feltételez, a szakemberek között
együttműködésre van szükség a tudáscsere ösztönzése érdekében, az
erőforrások felhasználásának optimalizálása és a tudásalapú mezőgazdaság
felé való átmenet biztosítása érdekében. A legkorszerűbb ismeretek átfogó
ismertetésének kell a pályázat hozzáadott értékének alapját képeznie.
http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2206

Circular bio-based business models for rural communities
CE-RUR-10-2019
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 megvalósítására nyílik lehetőség, amelyek
a meglevő agrár-élelmiszer rendszerre alapozva további bioalapú folyamat és
végtermék vonatkozásában valósítanak meg fejlesztést, melynek
Célja:
eredményeként a fejlesztéssel érintett folyamatok/termékek esetében kis
léptéken (gazdaság vagy vidéki közösség szintjén) a rendszerbe történő
integráció megvalósulhat.
További
információ:

http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2186

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló
beruházások támogatása” című felhívás, valamint a felhíváshoz kapcsolódó 14. és
15. számú melléklet.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsoktmogatsa-cm-felhvs-valamint-a-felhvshoz-kapcsold-14-s-15-szm-mellklet

Módosult „Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása”
című felhívás, valamint a felhíváshoz kapcsolódó 5. és 16. számú melléklet.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-akvakultrba-trtn-termelsi-cl-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvsvalamint-a-felhvshoz-kapcsold-5-s-16-szm-mellklet
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Elindult a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP34.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-akvakultrba-trtn-termelsi-cl-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvsvalamint-a-felhvshoz-kapcsold-5-s-16-szm-mellklet

Hamarosan újra megnyílik a "VP - Mezőgazdasági termékek értéknövelése a
feldolgozásban" című felhívás.
További információ:
https://www.palyazatihirek.eu/vallalkozasok/3930-uj-palyazat-mezogazdasagi-termekek-erteknovelese-afeldolgozasban

Események:
Halegészségügyi fórum
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 12. (szerda), 10:00-15:00
Helyszíne: Aranypont Zrt. (7014 Sáregres-Rétimajor)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/halegeszsegugyi-forum/

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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