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2019. május 3.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

Cím:

Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT)
együttműködés támogatására
2019-2.1.11-TÉT

A pályázatok benyújtása folyamatos, az alábbi értékelési határnapokig
benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 2019. június 12., 16.00 óra,
Benyújtási
határidő:
 2019. szeptember 26., 16.00 óra.
A francia és osztrák relációk esetében pályázat kizárólag az első beadási
határidőre adható be.
Pályázhatnak: Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozás (nem
kutató jellegű), nonprofit kutatóhely.
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:
 A francia és osztrák relációkra vonatkozóan az NKFI Hivatal és a
Célja:
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.
További
információ:
Cím:

Benyújtási
határidő:

http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tet-egyuttmukodes-2019-2111tet/palyazati-felhivas-2019-2111-tet

Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2019-2.1.1-EUREKA
A pályázatok elektronikus benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019.
június 20-án 14.00 óráig, illetve 2019. október 15-én 14.00 óráig lehetséges.
Feltétel, hogy a 2019. június 20-ig benyújtott pályázat 2019. november 15-ig, a
2019. október 15-ig benyújtott pályázat 2020. március 30-ig EUREKA
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minősítést szerezzen. Azok a pályázatok, amelyek a megadott határidőre nem
szereznek minősítést, elutasítandók.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozás (nem
Pályázhatnak:
kutató jellegű), nonprofit kutatóhely.
A vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi
kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való
magyar részvétel támogatása, illetve ezen keresztül:
 a magyar vállalatok piacképességének növelése,
 a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten,
Célja:
 a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének ösztönzése
innovatív piac-közeli projektek támogatásával, amely révén prototípus
vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére kerül sor,
 nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának
elősegítése.
További
információ:

http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszveteltamogatasa-2019-211-eureka/palyazati-felhivas-2019-211-eureka

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult az „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrrgazdasgi-kpzsek-s-felkszt-trningek-felhvs

Módosult a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című felhívás

További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-kiszemek-fejlesztse-cm-felhvs-

Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-felhvs-2

Események:
Rosalia Fesztivál
A rendezvény időpontja: 2019. május 31. - június 2.
Helyszíne: Budapesten a Városligetben
További információ:
https://agroforum.hu/programok/rosalia-fesztival/

Orbán-napi Vásár
A rendezvény időpontja: 2019. május 26.
Helyszíne: Nagykőrös

További információ:
https://agroforum.hu/programok/orban-napi-vasar-nagykoroson/
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Kevi Juhászfesztivál
A rendezvény időpontja: 2019. május 18-19.
Helyszíne: 5420 Túrkeve, Petőfi tér
További információ:
https://agroforum.hu/programok/kevi-juhaszfesztival-turkeve/

XXV. Szegedi Borfesztivál
A rendezvény időpontja: 2019. május 17-26.
Helyszíne: 6720 Szeged, Széchenyi tér
További információ:
https://agroforum.hu/programok/xxv-szegedi-borfesztival/

39. Orbán napi Borünnep – Hajós
A rendezvény időpontja: 2019. május 17-19.
Helyszíne: Hajósi Pincefalu (6344 Hajós)

További információ:
https://agroforum.hu/programok/39-orban-napi-borunnep-hajos/

VIII. Avasi Borangolás
A rendezvény időpontja: 2019. május 9-11.
Helyszíne: 3531 Miskolc, Nagyavas
További információ:
https://agroforum.hu/programok/viii-avasi-borangolas/

Nagy Budai Sörfesztivál
A rendezvény időpontja: 2019. május 3-5.
Helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/nagy-budai-sorfesztival/

XII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál
A rendezvény időpontja: 2019. május 3-5.
Helyszíne: Városközpont (2484 Agárd)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/xii-velencei-tavi-hal-vad-bor-es-palinkafesztival/

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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