AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK ÉS TANGAZDASÁG
FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG
H-4002 Debrecen Egyetem tér 1. Pf.: 400
Tel/fax: 52/415-873, email: deakit@agr.unideb.hu

2020. január 13.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

Cím:
Benyújtási
határidő:

Felsőoktatási fejlesztési projektek
2020. február 5.

A pályázatot minden esetben az adott konzorcium vezetője nyújtja be, amely a
következő körből kerülhet ki:
 felsőoktatási intézmény,
Pályázhatnak:
 felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy szervezet,
 kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert nemzeti
vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezet.
Támogassa
a
partnerországok
felsőoktatásának
modernizációját,
hozzáférhetőségét és nemzetköziesítését, hozzájárulva ez által az Európai Unió
külpolitikai célkitűzéseihez. Az Erasmus+ fejlesztési projektek olyan
nemzetközi együttműködések, amelyeket elsősorban a programországok és a
Célja:
partnerországok felsőoktatási intézményei valósítanak meg a fenti célok
érdekében. A projektek az oktatási szektoron kívüli partnereket is
bevonhatnak, hogy elősegítsék a társadalom egészével, illetve az üzleti
szférával való kapcsolatok építését, és megerősítsék a rendszerszintű
hatásokat.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

https://tka.hu/palyazatok/737/felsooktatasi-fejlesztesi-projektek

Erasmus+ Ifjúsági cserék - Egyéni mobilitás
2020. február 5., 2020. április 30., 2020. október 1.
Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező részt vevő
szervezet vagy informális csoport lehet.
A kulcskompetenciák és készségek szintjének javítása a fiatalok - köztük a
hátrányos helyzetű fiatalok - körében, valamint a következők előmozdítása:
 a fiatalok részvétele az európai demokratikus életben és a
munkaerőpiacon, aktív társadalmi szerepvállalásuk;
 kultúrák közötti párbeszéd, társadalmi befogadás és szolidaritás;
 a fiatalok, különösen az ifjúsági munka területén vagy az ifjúsági
intézményekben aktív személyek és az ifjúsági vezetők nagyobb
mobilitását biztosító lehetőségek, valamint az ifjúságügy és a
munkaerőpiac szorosabb összekapcsolása.
https://tka.hu/palyazatok/8379/erasmus-ifjusagi-cserek---egyeni-mobilitas-ka1
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Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Erasmus+ Ifjúságsegítők mobilitása - Egyéni mobilitás
2020. február 1., 2020. február 5., 2020. február 30.
Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező részt vevő
szervezet vagy informális csoport lehet.
A minőségfejlesztés támogatása az ifjúsági munka területén, különösen az
ifjúsági szervezetek és/vagy az egyéb érintett szereplők közötti szorosabb
együttműködés révén.
Támogatható tevékenységek a képzés és hálózatépítés ifjúságsegítőknek,
melyek a következők révén járulnak hozzá az ifjúságsegítők szakmai
fejlődéséhez:
 nemzetközi szemináriumok, tanfolyamok, kapcsolatépítési események,
tanulmányi látogatások stb.;
 külföldi szakmai látogatás (job shadowing) az ifjúságügy területén
tevékenykedő intézményeknél, szervezeteknél.
Ezeket a tevékenységeket a projektben részt vevő szervezetek tervezik meg és
bonyolítják le. Az ifjúságsegítők és szakemberek részvétele a képviselt
szervezet kapacitásfejlesztéséhez nagyban hozzájárul és egyértelműen
hatással van az ifjúságsegítők fiatalokkal végzett mindennapi munkájára. A
megvalósult tevékenységek tanulási eredményeit terjeszteni kell az
ifjúságsegítés területén.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/ab311741a463bab
8c12584cf00287c66?OpenDocument

Erasmus+ együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok
cseréje terén az ifjúsági területen (KA2)
2020. február 2., 2020. április 30., 2020. október 1.
Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő
szervezet/intézmény.
Innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és megvalósításának
támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai
szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása.
https://tka.hu/palyazatok/8382/erasmus-egyuttmukodes-az-innovacio-es-a-bevaltgyakorlatok-csereje-teren-az-ifjusagi-teruleten-ka2

Erasmus+ Ifjúsági párbeszéd –
fiatalok és döntéshozók találkozása (KA3)
2020. február 5., 2020. április 30., 2020. október 1.
Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő
szervezet lehet.
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Célja:

Ez a tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a
fiatalokat, illetve előmozdítja a vitát a strukturált párbeszéd és az
ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és prioritásokra
vonatkozó kérdésekben. Strukturált párbeszédnek nevezzük a fiatalok és az
ifjúsági szakpolitikai döntéshozók között folytatott egyeztetéseket, amelyek
célja a politikai döntéshozatal szempontjából hasznos eredmények elérése.

További
információ:

https://tka.hu/palyazatok/8383/erasmus-ifjusagi-parbeszed---fiatalok-es-donteshozoktalalkozasa-ka3

Cím:
Benyújtási
határidő:

Nemzetközi kreditmobilitás
2020. február 5.

Kizárólag programországbeli felsőoktatási intézmények vagy nemzeti
mobilitási konzorciumok nyújthatnak be pályázatot az illetékes Nemzeti
Pályázhatnak: Irodákhoz. A pályázó intézménynek vagy a nemzeti mobilitási konzorcium
tagjainak Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) kell rendelkeznie. A
konzorciumokra vonatkozó további előírásokat a Pályázati útmutató
tartalmazza.
Az ECHE tulajdonos felsőoktatási intézmények a partnerországok felsőoktatási
intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázhatnak az
Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás
Célja:
pályázattípus keretében. A nemzetközi (tehát nem programország, hanem
partnerország felsőoktatási intézményeivel lebonyolítandó) kreditmobilitás
esetén a programországbeli felsőoktatási intézmények nyújthatnak be
pályázatot a Nemzeti Irodákhoz.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

https://tka.hu/palyazatok/2361/nemzetkozi-kreditmobilitas

Nyílt pályázati felhívás a Fiatal Kutatók Akadémiája tagságra 2020
2020. február 6.



Az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2019. november 1. óta,
12 évnél nem régebben (2008. január 1. után) szerezték első PhD
fokozatukat,
 a taggá válás évében nem töltik be 40. életévüket (1981. január 1. után
születtek),
Pályázhatnak:
 maximum 5 év korkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz
kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év), tartós
betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén.
(A korkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1976.
január 1. után születtek.)
Az FKA tagság elnyerése meghatározott időtartamra, 5 évre. A jelen
Célja:
tagválasztás során 12 fő nyerhet felvételt az FKA-ba, tagságuk kezdő dátuma
2020. május 1.
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További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/nyilt-palyazati-felhivas-a-fiatal-kutatokakademiaja-tagsagra-2020-110235

Magyar Innovációs Nagydíj
2020. február 12.

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek
vehetnek részt, amelyek a 2019. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági
innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások
Pályázhatnak:
értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja
tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how
alkalmazása, technológia-transzfer lehet.
A 2019. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar
Innovációs Nagydíj mellett a pályázók a kiemelkedő innovációs teljesítmények
további, összesen hét kategóriában kaphatnak díjat:
 a 2019. évi Ipari Innovációs Díj,
Célja:
 a 2019. évi Informatikai Innovációs Díj,
 a 2019. évi Agrár Innovációs Díj,
 a 2019. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.
 “Alapkutatástól a piacig˝ 2019. évi Innovációs Díj (NKFIH).
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/magyar-innovacios-nagydij-110163

Erasmus Mundus közös mesterképzések
2020. február 13.

A pályázatot benyújthatja egy programországban székhellyel rendelkező
felsőoktatási intézmény, amely a konzorcium nevében pályázik.
Pályázhatnak:
Partnerországok felsőoktatási intézményeinek kihelyezett karai, campusai
nem pályázhatnak, csupán partnerként vehetnek részt a projektben.
Az európai felsőoktatási intézmények kimagasló színvonalú - közös, kettős
vagy többes diplomát adó - mesterképzéseket nyújtsanak a világ minden
Célja:
tájáról érkező hallgatók számára. Az Európai Bizottság a kiválasztott
konzorciumok számára átalánytámogatást, a részt vevő hallgatóknak pedig
ösztöndíjat, részvételi díj- és útiköltség-támogatást kínál.
További
információ:

https://tka.hu/palyazatok/736/erasmus-mundus-kozos-mesterkepzesek
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Események:
Karintia szója roadshow – Pécs
A rendezvény időpontja: 2020. január 15. szerda 9:00
Helyszíne: Hotel Laterum – 7633 Pécs, Hajnóczy József u. 37-39.
További információ:
https://agroforum.hu/programok/karintia-szoja-roadshow-pecs-3/

Vince-napi Borünnep – Balatonfüred
A rendezvény időpontja: 2020. január 17-18.
Helyszíne: Anna Grand Hotel Wine & Vital (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 1.)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/vince-napi-borunnep-balatonfured/

AGROmashEXPO és Agrárgépshow 2020
A rendezvény időpontja: 2020. január 22-25.
Helyszíne: Hungexpo Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/agromashexpo-es-agrargepshow-2020/

Magyar Kert 2020
A rendezvény időpontja: 2020. január 23-26.
Helyszíne: Hungexpo Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/magyar-kert-2020/

Szőlészet És Pincészet 2020
A rendezvény időpontja: 2020. január 23-26.
Helyszíne: Hungexpo Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/szoleszet-es-pinceszet-2020/

Karintia szója roadshow – Orosháza
A rendezvény időpontja: 2020. január 29. szerda 9:00
Helyszíne: Alföld Gyöngye Hotel Konferenciaközpont (5900 Orosháza, Gyopárosi út 3.)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/karintia-szoja-roadshow-oroshaza-3/

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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