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2020. október 9.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

DAAD ösztöndíjak németországi továbbtanuláshoz és kutatáshoz
2020.10.30; 2020.11.16; 2020.11.30; 2020.12.01.
Magyar hallgatók, diplomások, kutatók valamint tudományos fokozattal
rendelkező főiskolai, egyetemi oktatók és kutatók.
A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) a magyar hallgatóknak,
diplomásoknak, kutatóknak valamint tudományos fokozattal rendelkező
főiskolai, egyetemi oktatóknak és kutatóknak kínál németországi tanulmányi
és kutatói ösztöndíjakat.

További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8f0242d582b18cfc
c12585eb0065c0ab?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

Campus Mundi

Pályázhatnak:

Célja:

2020.10.09.
Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező)
magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló
hallgatója.
Kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni
tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek
részt, mely biztosítja a nemzetközi tudományos vagy művészeti életbe történő
bekapcsolódásukat,
megjelenésüket,
szakmai
és
interkulturális
tapasztalatszerzésüket.

További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/9039f42ffdd725a7c
12585eb00699948?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

Fulbright - MTA közös ösztöndíj
2020.10.12.


Pályázhatnak:





Magyar állampolgárság (amerikai-magyar állampolgárok nem
pályázhatnak);
Kiemelkedő oktatói/kutatói szakmai tevékenység;
Magasszintű angol nyelvtudás;
PhD/DLA fokozat - 2020. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél
(kivéve egyes művészeti ágak esetében, ahol nem szerezhető meg
Magyarországon a DLA fokozat);
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Célja:
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

 Meghívólevél az amerikai fogadóegyetemtől
A Fulbright Bizottság és a Magyar Tudományos Akadémia között 2016. március
23-án aláírt együttműködési szerződés szerint az MTA kutatói hálózatának
tagjai Fulbright kutatói ösztöndíj elnyerése esetén kiegészítő anyagi
támogatásban részesülnek az MTA-tól.
http://www.fulbright.hu/kutatoi-osztondijak/

Fulbright vendégoktatói ösztöndíj – Cleveland State University
2020.10.12.
Megfelelő tanítási tapasztalattal, PhD fokozattal és magas szintű angol
nyelvtudással kell rendelkeznie.
Egy oktatói ösztöndíjat ajánlunk a Cleveland State University (CSU),
Washkewicz College of Engineering (Cleveland, OH) intézetébe két
szemeszterre, a 2021-2022-es tanévre. A pályázónak megfelelő tanítási
tapasztalattal, PhD fokozattal és magas szintű angol nyelvtudással kell
rendelkeznie. Az ösztöndíjas feladata a fogadó intézményben öt kurzus
megtartása két szemeszter alatt. A Cleveland State University az alábbi
területekről vár pályázókat: Mechanical, Electrical, Chemical, Environmental,
and Civil Engineering, Applied Mathematics, vagy Biomedical Engineering,
valamint Applied Physics, Engineering Technology, és Computer Science. Azok
a pályázók élveznek előnyt, akik hajlandóságot mutatnak a Cleveland-i helyi
magyar közösség életében is aktívan részt venni.
http://www.fulbright.hu/fulbright-vendegoktatoi-osztondij-cleveland-state-university/

Erasmus+ stratégiai partnerségek (KA2)

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

2020.10.29.

Célja:

Stratégiai partnerség a digitális oktatási készség fejlesztése érdekében a
köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás területén.
E projektek célja az oktatási és képzési rendszerek olyan eszközökkel való
erősítése, amelyek segítségével meg tudnak birkózni az online és távoktatásra
történt közelmúltbeli hirtelen átállás kihívásaival, többek között a tanárok
számára nyújtott támogatás által digitális kompetenciáik fejlesztésében,
valamint a tanulási lehetőségek befogadó jellegének megőrzésével.

További
információ:

https://tka.hu/hir/14262/rendkivuli-palyazatbeadas-a-covid19-helyzet-nyomanletrehozott-erasmus-strategiai-partnersegek

Köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás terület.
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Cím:

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és
eszköz fejlesztését szolgáló pályázat
VP6-7.2.1.1-20

A támogatási kérelmeket első körben 2020. november 2. és 2020. november
16. között lehet benyújtani. A pályázatok benyújtására a tervek szerint több
szakaszban 2021. december 17. napjáig lesz majd lehetőség.
A felhívás keretében támogatható:
 a helyi termékértékesítést szolgáló piacok és vásárterek
működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök, hűtőpultok,
hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, illetve zárható asztalok
Pályázhatnak:
beszerzése,
 továbbá a helyi termékértékesítést szolgáló piacok helyiségeinek
felújítása, vagy új helyiségek kialakítása,
 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása,
 és gépjárműbeszerzés.
A vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása,
a helyi termelők piacra jutásának elősegítése- és a helyi alapanyagok
Célja:
felhasználásának támogatása, ezen keresztül pedig a helyi gazdaságok
fejlesztése.
Benyújtási
határidő:

További
információ:

https://drnagyistvan.hu/megjelent-a-helyi-termekertekesitest-szolgalo-piacokinfrastrukturalis-es-eszkoz-fejleszteset-tamogato-palyazati-felhivas/?fbclid=IwAR0FQoRVHlv8YTnYuCU4kRbEzX-rt9Skm7kLEPOvrNtsJpAR2yCVagv4Co

Gyorsítósáv

Cím:
Benyújtási
határidő:

2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
2020.12.04.

Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek:
 a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások, kettős könyvvitelt vezetnek,
nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek, melynek beszámolója
közzétételre került,
 az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója
Pályázhatnak:
szerinti saját tőkéje nem lehet negatív,
 legalább 25%-ban olyan kutató(k) és/vagy PhD fokozattal bíró(k) a
tulajdonosuk, aki(k) egyetem(ek) vagy Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
közalkalmazottja(i) vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3
évben legalább 1 évig közalkalmazottja/alkalmazottja volt vagy
 tulajdonosai között szerepel valamely államilag elismert felsőoktatási
intézmény vagy
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Célja:
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:

a projekt témájában benyújtott szabadalommal rendelkeznek a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé, vagy érvényes szabadalom
hasznosítási jogával rendelkezik, vagy
 rendelkezik egyetemi hozzájárulással az adott szabadalom
hasznosításról.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás
célja a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató
társaságok KFI tevékenységének támogatása.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/gyorsitosav-2020-115-gyorsitosav/palyazatifelhivas

Az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó pályázati felhívás
2021.01.26.
Természetes személy.
Az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó pályázati felhívás: 1 milliárd
euró értékű beruházás a zöld és digitális átállás fellendítésére.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1669

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a „VP2.-2.1.1.-2.1.2.-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszerfeldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás támogatása” című
felhívása dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp2-211-212-17-mezgazdasgi-erdgazdlkodsi-s-lelmiszerfeldolgozshoz-kapcsold-egyni-s-csoportos-szaktancsads-tmogatsa-cm-felhvsa-dokumentcija

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához
segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Csemetekertek gépbeszerzése” című
(VP2-4.1.3.7-20 kódszámú) felhívás vonatkozásában.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-elektronikus-fellet-hasznlathoz-s-e-krelem-benyjtshozsegtsget-nyjt-felhasznli-kziknyv-a-csemetekertek-gpbeszerzse-cm-vp2-4137-20-kdszm-felhvsvonatkozsban

Módosult a „VP2-4.1.3-20 Kertészeti üzemek korszerűsítése” című felhívás
dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp2-413-20-kertszeti-zemek-korszerstse-cm-felhvsdokumentcija
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Módosult „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló
beruházások támogatása” című (MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú) felhívás, valamint
a felhíváshoz kapcsolódó 15. számú melléklet.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsoktmogatsa-cm-mahop-533-2016-kdszm-felhvs-valamint-a-felhvshoz-kapcsold-15-szm-mellklet

Módosult a „MAHOP-2.3-2016 A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók
ösztönzése” című felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mahop-23-2016-a-fenntarthat-akvakultrval-foglalkoz-jgazdlkodk-sztnzse-cm-felhvs

Módosult a „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” című (EFOP-4.2.1-16 kódszámú)
felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-felsoktatsi-infrastruktra-fejlesztse-cm-efop-421-16-kdszmfelhvs

Módosult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP26.1.1-16 kódszámú) felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cmvp2-611-16-kdszm-felhvs

Módosult az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1.-20 kódszámú)
felhívás 3. számú melléklete és a támogatói okirat mintája.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszmfelhvs-3-szm-mellklete-s-a-tmogati-okirat-mintja

Módosult a „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 kódszámú) felhívás
dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-korszerstse-cm-vp2-413-20-kdszm-felhvsdokumentcija

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-2
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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