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2019. november 14.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

"Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért"
(KDHT) pályázat 2019
2019. november 22.
A pályázat önkormányzatok, önkormányzati társulások, önkormányzat által
alakított non-profit társaságok, szociális szövetkezetek valamint civil
szervezetek részére kerül kiírásra.
A "Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért" (KDHT) 2019 pályázat célja a
hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának elősegítése, a fogyasztók
körében való népszerűsítése érdekében kimagasló tevékenységet folytató
közösségek elismerése és példaképül állítása.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/83e876de2c04ce02
c125849d00659530?OpenDocument

Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös
nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar
szervezetek támogatására
2020. november 30.

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
 a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások, nonprofit gazdasági
társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek
legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem
tartoznak az EVA, KATA vagy KIVA hatálya alá;
 a kiírás szerinti GFO kódú nonprofit és nem nyereség érdekelt
Pályázhatnak:
szervezetek, amelyek a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó, a
törvény 1. mellékletében nevesített államilag elismert egyházi vagy
magán felsőoktatási intézmények (a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag
elismert, nem állami felsőoktatási intézmények), amelyek a
651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
 a kiírás szerinti GFO kódú költségvetési- és költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
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Célja:

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás
célja, hogy az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram által
társfinanszírozott és az NKFI Hivatal részvételével zajló ERA-NET COFUND,
illetve European Joint Programme COFUND (EJP COFUND) programok közös
nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek
számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa.

További
információ:

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/era-net-ejp-cofund-2019-217-eranet/palyazati-felhivas-2019-217-era-net

CEU pályázatok

Cím:

2020. január 30., mester és doktori tanulmányok elvégzésére jelentkezőknek.
2020. április 15., azon önfinanszírozó jelöltek számára, akik tanulmányi
Benyújtási
vízumot igényelnek.
határidő:
2020. augusztus 14., azon önfinanszírozó jelöltekre, akik nem igényelnek
tanulmányi vízum.
Pályázhatnak: Bárki, aki megfelel a pályázat feltételeinek.
A CEU világszínvonalú angol nyelvű programokat, nagylelkű ösztöndíjakat és
Célja:
rendkívüli hallgatói és oktatói arányt kínál.
További
információ:

http://sits.ceu.edu/urd/sits.urd/run/siw_ipp_lgn.login?process=siw_ipp_enq&code1=PROS&
code2=&code4=IPR_UDF1=KERPELY;IPR_UDF2=OL_MRKT

Cím:
Benyújtási
határidő:

Ösztöndíj szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban

Pályázhatnak:

Célja:

2020. március 10.

 hallgatók, akik 2020 nyaráig tanulmányaikat befejezik;
 diplomás fiatal szakemberek (posztgraduális hallgatók is), akiknek

diplomája 3 évnél nem régebbi;
 doktorandusz hallgatók, illetve doktorjelöltek, akkor is, ha diplomájuk
3 évnél régebbi
Az ösztöndíj időtartama 6 hónap, amely további 6 hónappal
meghosszabbítható. Pályázni környezettel, fenntarthatósággal kapcsolatos
témákkal lehet (műszaki-, természet- és társadalomtudományok terén).
Az ösztöndíj célja szakmai gyakorlat megszerzése. Fogadóintézmény
megjelölése nem kötelező. A DBU partnerein keresztül segíti a gyakorlati hely
biztosítását. Az ösztöndíj összege 1250 euró/hónap.

További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/9f485c98c6fdcb82c
12584ad0048a9fc?OpenDocument

Cím:

Support to the networking of national R&I Think Tanks for helping
co-shape and share a common perspective
on R&I policy across Europe
GOVERNANCE-23-2020
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Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

2020. március 12.
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-,
kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit
szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
A pályázat célja olyan akciók támogatása és koordinációja, amelyek célja a
nemzeti kutatás-fejlesztési szellemi műhelyek hálózatának támogatása az
európai kutatás-fejlesztési szakpolitikák együttes formálása és azok
elterjesztése céljából. A hálózatnak össze kell hoznia a nemzeti szinten
szervezett szellemi műhelyeket, tanácsadó közösségeket, erősíteni kell a
határokon átívelő együttműködésüket az európai szintű stratégia kialakítása
céljából.
https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3027

Centres/Networks of European research and innovation
GOVERNANCE-20-2020
2020. március 12.

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-,
Pályázhatnak: kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit
szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Cél, hogy a világ legdinamikusabban fejlődő és leginnovatívabb ország- és
régióközpontjainak hálózata kibővüljön, összetartva Európa és a világ kutatóit,
megalapozva jelenlétüket a harmadik országokban, és erősítve Európa
Célja:
pozícióját a tudományos, a technológiai és innovációs rangsorban. A pályázat
célja új központok és központok hálózatainak kiépítése, szoros kooperációban
a harmadik országokban és régiókban működő technológiai és innovációs
kezdeményezésekkel.
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3026

Addressing wild pollinators decline and
its effects on biodiversity and ecosystem services
SC5-32-2020
2020. szeptember 3.

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-,
Pályázhatnak: kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit
szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
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Célja:

A korábbi és a jelenleg folyó uniós finanszírozású kutatási projektek
eredményeire alapozva, a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztémaszolgáltatásokkal kapcsolatos kormányközi platform a vadon élő beporzók és
az élelmiszer-termelés összefüggéseiről kiadott elemzésére támaszkodva és az
unió kapcsolódó irányelveivel összhangban a pályázatnak eszközöket,
iránymutatásokat és módszereket kell kidolgoznia annak érdekében, hogy a
vadon élő beporzók számának csökkenését előre lehessen látni, az okokat meg
lehessen határozni. A projekt során a Copernicus-program szárazföldfigyelési
és éghajlatváltozási szolgáltatásai által gyűjtött adatokat és információkat fel
kell használni.

További
információ:

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3049

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Understanding climate-water-energy-food nexus and
streamlining water-related policies
LC-CLA-14-2020
2020. szeptember 3.
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-,
kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit
szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
A pályázat célja innovatív megoldások, fejlett üzemeltetés, valamint integrált
menedzsment és tervezés kidolgozása a víz, az energia és az élelmiszer
biztonságának és védelmének elérése érdekében a bolygó tűrőképességét
figyelembe véve. Ezen túlmenően cél a konfliktushelyzetek lehetséges
megoldásának bemutatása az áramlásiránnyal szembeni és áramlásirányú
felhasználók között. Ismertetni kell továbbá a víz, az élelmiszer, az
energiaszektor és az ökoszisztéma összefüggéseit a különböző víztestek
esetében, különös tekintettel a határkeresztező vizekre.
https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3034

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP317.1.1-16 kódszámú) felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-nyjtott-tmogats-cm-vp3-1711-16kdszm-felhvs
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Események:
XIX. Tatai Vadlúd Sokadalom
A rendezvény időpontja: 2019. november 30.
Helyszíne: 2890 Tata, Öreg-tó keleti partja

További információ:
https://agroforum.hu/programok/xix-tatai-vadlud-sokadalom/

András-napi vásár Nagykőrösön
A rendezvény időpontja: 2019. december 1.
Helyszíne: 2750 Nagykőrös, Alsójárás dűlő 1.

További információ:
https://agroforum.hu/programok/andras-napi-vasar-nagykoroson/

III. Mosonmagyaróvári Agrártájoló
A rendezvény időpontja: 2019. december 1.
Helyszíne: 2750 Nagykőrös, Alsójárás dűlő 1.

További információ:
https://agroforum.hu/programok/andras-napi-vasar-nagykoroson/

Magyarok Érdi Vására
A rendezvény időpontja: 2019. december 14.
Helyszíne: 2035 Érd, Főtér, Alsó u. 1.
További információ:
https://agroforum.hu/programok/magyarok-erdi-vasara-3/

Magyarok Vására – Jászberény
A rendezvény időpontja: 2019. december 15.
Helyszíne: 5100 Jászberény, Ferencesek tere

További információ:
https://agroforum.hu/programok/magyarok-erdi-vasara-3/

XXXIII. FLORA Virágfesztivál és XVII. Keceli Országos Fazekas Kiállítás
A rendezvény időpontja: 2019. december 6-8.
Helyszíne: 6237 Kecel, Szabadság tér 17.

További információ:
https://agroforum.hu/programok/xxxiii-flora-viragfesztival-es-xvii-keceli-orszagos-fazekas-kiallitas/

A pályázati felhívások megtalálhatók az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság honlapján is:
https://akit.unideb.hu/hu/kutatasi-palyazatok

Prof. Dr. Dobránszki Judit s.k.
tudományos főigazgató
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