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Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről
Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT)
együttműködés támogatására
2019-2.1.11-TÉT

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

2020. július 23., 2020. szeptember 24.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozás (nem
kutató jellegű), nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati
felhívás a résztvevők mobilitása és a szakembercsere támogatásával segíti a
nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés
keretében folytatott kutatási projektek elindítását vagy a már létező
együttműködés elmélyítését.
A felhívás két alprogramból áll:
 2019-ben a francia és osztrák relációkra vonatkozóan, 2020-ban a
francia, horvát, szerb, szlovén és kínai relációkra vonatkozóan az NKFI
Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete által kiírt pályázatra
a partnerek közös projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az
NKFI Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó
intézményéhez nyújtanak be. Ezekben a relációkban a felhívás célzott
tématerületeket nevesít.
 Bármely
más
európai,
illetve
Európán
kívüli
ország
partnerintézményének fogadó nyilatkozata birtokában a magyar
pályázó egyoldalúan az NKFI Hivatalhoz adja be a pályázatát.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tet-egyuttmukodes-2019-2111tet/palyazati-felhivas-2019-2111-tet

Európai Digitális Innovációs Központok
2020. augusztus 24.





gazdasági társaságok,
országos működésű gazdasági kamara,
központi költségvetési szerv,
nonprofit szakmai szervezet vállalkozási vagy infokommunikációs
területen,
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Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági
társaság,
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú
mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények
(GFO kód: 312),
 a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóközpontjai, kutatóintézetei,
támogatott kutatócsoportjai egyéb szervezeti egységei (GFO kód: 342),
 egyéb A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló
2014. évi LXXVI. törvény 3. § (16) szerinti kutatóhely a következő GFO
kódok szerint: GFO 312, GFO 561, GFO 562, GFO 563, GFO 569, GFO 572,
GFO 573, GFO 599
Az Európai Bizottság (EB) 2020. január 31-én adta ki a Digitális Európa
Program keretében az Európai Digitális Innovációs Hubok (a továbbiakban
EDIH-ek) létrehozásáról szóló munkaanyagát. Az EU ezzel az új finanszírozási
programmal kívánja a 2021 és 2027 közötti időszakban támogatni a
tagországok gazdaságainak és társadalmainak digitalizációját. A
munkaanyagban az EB részletesen leírja, hogy milyen feltételek mentén
kerülnek kiválasztásra az egyes EDIH-ek, milyen szerepe van a tagállamoknak
és milyen források állnak a DEP-ben megjelenített célok végrehajtására. Jelen
előzetes jelentkezési felhívás azon feltételeket mutatja be, amely alapján a
lehetséges kedvezményezettek kiválasztásra kerülnek.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/61170466e5f30bc7
c1258593006a76ec?OpenDocument

Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek
finanszírozása
04_JUN-KKM-VIZDIPLOMACIA-2020
2020. szeptember 1.

Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági
Pályázhatnak: társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények,
valamint víziparral összefüggő érdekképviseleti tevékenységet folytató
egyesületek, szövetségek.
Vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy
előmozdítsa a hazai vízipari cégek, szervezetek, illetve felsőoktatási
intézmények vízipari tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit:
Célja:
 vízipari exportpiaci lehetőségeik bővítését,
 tudásuk és képességeik megosztását a vízválság elleni küzdelemben,
bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, külföldi víziparral összefüggő - projektek tervezésébe és megvalósításába.
További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c261b40e728a648
dc12585890065fadb?OpenDocument
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Cím:
Benyújtási
határidő:

Minőség-Innováció 2020
2020. szeptember 15.

 nagyvállalatok,
 kis- és Középvállalkozások,
 mikro- és startup vállalkozások,
Pályázhatnak:
 közszféra és nonprofit szervezetek,
 oktatási szférában működő intézmények,
 egészségügyi szférában működő szervezetek.
A Minőségi Innovációs Díj egy évenként megrendezett nemzetközi verseny,
amely lehetővé teszi a pályázók számára, hogy
 szakmai értékelést kapjanak innovációjukkal kapcsolatban,
Célja:
 mérlegeljék innovációjukat másokkal szemben,
 javítják innovációik láthatóságát.
Mindez együtt hozzájárul az egyes részt vevő országok versenyképességének
növeléséhez.
További
információ:

https://www.qualityinnovation.org/

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Barnamezős területek
rehabilitációja” című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás, valamint Veszprém megye
területspecifikus melléklete.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-top-211-15-barnamezs-terletek-rehabilitcija-cm-felhvs

Módosult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című
(VP3-14.1.1-18 kódszámú) felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogats-cm-vp3-1411-18kdszm-felhvs-

Az agrártárca 5,5 milliárd forintot biztosít a kistermelők lehetőségeinek javítására.
További információ:
https://www.agroinform.hu/palyazatok/az-agrartarca-55-milliard-forintot-biztosit-a-kistermeloklehetosegeinek-javitasara-44362-001
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Megnyílnak a szőlőtermesztők és borászatok számára a koronavírus okozta
gazdasági károk enyhítésére szolgáló pályázatok.
További információ:
https://www.agroinform.hu/gazdasag/megnyilnak-a-szolotermesztok-es-boraszatok-szamara-akoronavirus-okozta-gazdasagi-karok-enyhitesere-szolgalo-palyazatok-44361-001

Fiatal gazdák figyelem! Június végéig lehet benyújtani a kifizetési kérelmet.
További információ:
https://www.agroinform.hu/palyazatok/fiatal-gazdak-figyelem-junius-vegeig-lehet-benyujtani-akifizetesi-kerelmet-44304-001

Társadalmi egyeztetésen a „VP2-4.1.3.7-20 Csemetekertek gépbeszerzése” című
felhívás tervezete.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-vp2-4137-20-csemetekertek-gpbeszerzse-cmfelhvs-tervezete

Módosult „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-vp2-414-16kdszm-felhvs-dokumentcija-1

Június 29-től igényelhetőek a Gazdaságvédelmi Akcióterv mezőgazdasági
támogatások
További információ:
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4491-junius-29-tol-igenyelhetoek-agazdasagvedelmi-akcioterv-kereteben-nyujtando-tamogatasok

Meghosszabbították az öntözési pályázat beadási határidejét

További információ:
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4488-meghosszabbitottak-az-ontozes-palyazathataridejet

Megjelent a VP2-4.1.3.7-20 - Csemetekerek gépbeszerzése című pályázati felhívás
tervezete, melynek keretében traktorok, targoncák, egyéb gépek beszerzésére
mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet akár 60 %-os
támogatási intenzitással maximum 50 millió forintra.
További információ:
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4487-hamarosan-csemetekertekgepbeszerzesere-lehet-palyazni
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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