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 17.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz
PD_20
2020. február 18.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozói
kutatóhely, nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott
posztdoktori felhívás a már tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók
támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági műhelyeket. A
támogatást elnyerő, PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók illetve
posztdoktorok közül kerülhetnek ki a későbbiekben a hazai tudományos élet
kiválóságai.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-programpd20/palyazati-felhivas

Stipendium Hungaricum megállapodások keretében megvalósuló
külföldi részképzésre
2020. február 19.
Felsőoktatási hallgatók.

Célja:

Lehetőséget
biztosítson
a
Stipendium
Hungaricum
Program
partnerországok/-területek által felajánlott ösztöndíjak igénybevételére. Az
ösztöndíjat elnyerő hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő,
alap-, mester- vagy doktori képzésre vonatkozó részképzéseken vehetnek
részt, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi hallgatói tudományos életbe
történő bekapcsolódást, megjelenést, kutatási tevékenységet, szakmai és
interkulturális tapasztalatszerzést, mely a hallgatók hazai képzésébe beépül, és
a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít.

További
információ:

https://tka.hu/palyazatok/12815/stipendium-hungaricum-megallapodasok-keretebenmegvalosulo-kulfoldi-reszkepzesre-felsooktatasi-hallgatok-szamara
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Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz
FK_20
2020. február 20.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozói
kutatóhely, nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei.
Olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik
saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani és önálló
kutatócsoportot kívánnak létrehozni.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-programfk20/palyazati-felhivas

Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz
K_20
2020. február 24.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozói
kutatóhely, nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei.
Önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása,
akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból
vizsgálni, kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük
nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon. A pályázati
program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni,
növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kutatasi-temapalyazat-k20/palyazati-felhivas

Felhívás magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi
együttműködésen alapuló kutatási témapályázathoz
ANN_20, SNN_20
2020. február 24.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozói
kutatóhely, nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei.
Önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása,
akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból
vizsgálni, kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük
nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon. Kiemelt cél a hazai
kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködésének elősegítése, a
magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és
kutatási intézmények nemzetközi elismertségének növelése.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-egyuttmukodesen-alapulokutatasi-temapalyazat-ann20-snn20/palyazati-felhivas
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Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

2020. február 26.

Célja:

Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek olyan nemzetközi projektek,
amelyek vagy azonosítják, vagy a meglévő és új készségekre építenek egyes
gazdasági ágazatokban, és/vagy lefordítják ezeket az igényekre válaszoló
szakmai tantervekre. Centralizált pályázattípus.

További
információ:

https://tka.hu/palyazatok/4430/agazati-szakkepzettseg-fejlesztesi-szovetsegek

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

Szervezetek/intézmények.

Erasmus+ Európai egyetemek
2020. február 26.
Európai felsőoktatási intézmények.
A Bizottság hosszú távú stratégiai célja az európai felsőoktatási intézmények
nemzetközi versenyképességének növelése, a meglévő oktatási, kutatási és
adminisztratív kapacitások hatékonyabb kihasználása, a tudástranszfer és
mobilitás további ösztönzése. Lényeges szándék továbbá az európai értékek és
identitás erősítése, valamint az európai felsőoktatás vonzóbbá tétele.
A koncepció értelmében a tagintézmények egy közös működési modellt
dolgoznak ki, törekednek a szakok tanterveinek harmonizálására, és a jövőben
szoros adminisztratív, oktatási és kutatási együttműködés alapján folytatják
tevékenységüket. Távlati cél a hallgatók 50 százalékának, valamint az oktatók
és az alkalmazottak jelentős részének zökkenőmentes mobilitása a
tagintézmények között. Fontos szempont a komplementaritás, más szóval az,
hogy a szövetség a partnerek egymást kiegészítő erősségeire építsen.
A Bizottság kitüntetett szerepet szán az Európai egyetemeknek az Európai
Felsőoktatási Térség kialakításában, amely túlmutat a meglévő felsőoktatási
együttműködési modelleken.
https://tka.hu/palyazatok/11101/erasmus-europai-egyetemek

MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj
2020. február 28.

A Pályadíj elnyerésére jelentkezhet (igénybejelentést tehet), minden olyan
kutatói feladatokat ellátó személy, aki:
Pályázhatnak:
 magyar állampolgár,
 a pályázat benyújtásakor PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos
fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még
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Célja:

További
információ:

nem rendelkezik azzal, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat
odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja,
 a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 35. életévét még nem
töltötte be, valamint
 kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási
intézményben, kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen)
közalkalmazottként,
vagy
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyban végzi. Az intézménynek a foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyt igazolnia kell.
Az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat az MTA elnöke – dr.
Mohar Lászlóné Sóti Borbála magánszemély hagyatéki intézkedése alapján – a
tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók környezetvédelmi kutatási
eredményeinek elismerésére hozta létre abból a célból, hogy a tudomány
eszközeivel és lehetőségeivel elősegítse a lokális és globális emberi környezet
megóvását, a biológiai sokszínűség védelmét, környezetbarát technológiák
kifejlesztését, meghonosítását.
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/jelentkezesi-felhivas-mta-kornyezetvedelmitudomanyos-ifjusagi-palyadij-elnyeresere-2020-110170

Események:
Karintia szója roadshow – Szerencs
A rendezvény időpontja: 2020. január 30. csütörtök 9:00
Helyszíne: Meggyes Hotel (3900 Szerencs, Zrínyi Ilona utca 9.)

További információ:
https://agroforum.hu/programok/karintia-szoja-roadshow-szerencs-3/

Winelovers Grand, az év első borfesztiválja
A rendezvény időpontja: 2020. február 1.
Helyszíne: Corinthia Hotel Budapest (1073 Budapest, Erzsébet krt. 43-49.)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/winelovers-grand-az-ev-elso-borfesztivalja/

IV. AgroFIELD Akadémia Konferencia – Siófok
A rendezvény időpontja: 2020. február 4.
Helyszíne: IV. AgroFIELD Akadémia Konferencia (8600 Siófok)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/iv-agrofield-akademia-konferencia-siofok/

IV. AgroFIELD Akadémia Konferencia – Kecskemét
A rendezvény időpontja: 2020. február 6.
Helyszíne: IV. AgroFIELD Akadémia Konferencia (6000 Kecskemét)
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További információ:
https://agroforum.hu/programok/iv-agrofield-akademia-konferencia-kecskemet/

XIII. Budapesti Mangalica Fesztivál
A rendezvény időpontja: 2020. február 7-9.
Helyszíne: Mangalica Fesztivál (1054 Budapest, Szabadság tér)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/xiii-budapesti-mangalica-fesztival/

Országos állat- és kirakodóvásár Dabason
A rendezvény időpontja: 2020. február 9.
Helyszíne: Országos állat- és kirakodóvásár (2370 Dabas, Vásártér u. 4.)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/orszagos-allat-es-kirakodovasar-dabason-13/

27. FeHoVa, Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás
A rendezvény időpontja 2020. február 13-16.
Helyszíne: Hungexpo Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)

További információ:
https://agroforum.hu/programok/27-fehova-fegyver-horgaszat-vadaszat-nemzetkozi-kiallitas/

XIV. Nemzetközi Kevi Böllértalálkozó
A rendezvény időpontja 2020. február 14-15.
Helyszíne: Túrkeve Termál- és Élményfürdő szomszédságában található Kemping területe
(5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11.)

További információ:
https://agroforum.hu/programok/xiv-nemzetkozi-kevi-bollertalalkozo/

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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