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2018. október 10.

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

Célja:

További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

Mangalicasertés-ágazat jövedelempótló támogatása
2018. október 10. és 2018. október 25.
Az a sertéstenyésztő, aki megfelel a Rendeletben meghatározott
követelményeknek.
Az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági
veszteségek
részleges
ellentételezéséhez
nyújtott
jövedelempótló
támogatásról szóló 27/2018. (X. 5.) AM rendelet alapján vissza nem térítendő
mezőgazdasági csekély összegű támogatás vehető igénybe az afrikai
sertéspestis miatti gazdasági veszteségek részleges ellentételezéséhez.
https://www.agrarszektor.hu/palyazatok/mangalicasertes-agazat-jovedelempotlotamogatasa/4992.html

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
2018. november 20.

Minden, 40 évesnél nem idősebb (1979. január 1. után született), felsőoktatási
intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar
Pályázhatnak: állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével - lehetőleg a PhD vagy DLA
fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és
eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét.
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális
élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi résztovábbképzését,
Célja:
kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. Az
ösztöndíj
teljes
időtartama
kizárólag
külföldi
kutatóhelyeken,
alkotóműhelyekben tölthető el.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/604960cc58d59c49
c125831e003ff1b3?OpenDocument

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
VP5-8.3.1-17
2019. április 3.
Erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett
erdőgazdálkodók.
Hazánkban az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribb az aszály, amely a
tűzveszély növekedésével is együtt jár, így nagyobb figyelmet kell fordítani a
tűz megelőzésére is, amely által növelhető az erdőgazdálkodás biztonsága. A
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megelőzési tevékenyég nemcsak költséghatékonyabb, mint a kárelhárítás és
kárfelszámolás, hanem az ökológiai -, természeti károk minimalizálására is
alkalmas.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak,
amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/f29f6a53cc6
be6edc12580b70064add2?OpenDocument

Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek
energiahatékonyságának javítása
VP54.1.64.2.317

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

2020. február 18.
Mezőgazdasági termelők. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro és
kisvállalkozások.
A gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új,
innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.
A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá
élelmiszerfeldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek,
építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/1869984eff2
3d1b2c12582b30066aac5?OpenDocument

A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzése, fenntartható
használata és fejlesztése
VP4-10.2.2.-15
2020. december 31.
Aktív mezőgazdasági termelő. Génmegőrző tevékenységet végző szervezet.
Hazánkban a ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és
a mikroorganizmusok megőrzése rendkívül fontos, ugyanis a mezőgazdaságiés élelmezési célú növényfajok tájfajtái, termesztésből kiszorult fajtái, régi
fajtái, illetve az egyéb haszonnövények ökotípusai, továbbá ezek vad- és
rokonfajai, valamint a mikroorganizmusok kivétel nélkül veszélyeztetett
kategóriába sorolandók, mivel fenntartás és megőrzés nélkül eltűnnek.

További
információ:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/df8baed9ca3
f7d7ac1257f3100402112?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

Pályázhatnak:

2020. december 31.
Természetes személy, és a támogatás első igénylésének évében 40 évesnél nem
idősebb (2015. évi kérelmezés esetén 1975-ben, vagy azt követően született)
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Célja:
További
információ:

és egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet legkorábban 2011ben nyújtott be vagy tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol egy jogi
személy felett, amely jogi személy a támogatást igényli, ő maga pedig megfelel
az előző pontban foglaltaknak.
Azon fiatal mezőgazdasági termelők támogatása a cél, akik a pályázati
előírások minden pontjának megfelelnek.
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/d6c9316ad1
a5e9b1c1257e120045a93d?OpenDocument

Pályázati hírek, támogatások:
Október 16-ától újra igényelhető méhészeti támogatás

További információ:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/oktober-16-atol-ujra-igenyelhetomeheszeti-tamogatas/maximized

A Magyar Államkincstár közleménye a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe
állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.)
FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről
További információ:
https://agrarkozosseg.hu/palyazatok/a-magyar-allamkincstar-kozlemenye-a-tenyeszkos-es-tenyeszbaktenyesztesbe-allitasanak-mezogazdasagi-csekely-osszegu-tamogatasarol-szolo-74-2016-xi-29-fm-rendeletszerinti-tamogatas-igenybeve/

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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