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. február 6.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:
Célja:

Zöld forrás 2020
2020. február 18.
Környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek.
A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív
részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő,
illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik
eredményes és hatékony megvalósításában.

További
információ:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/58c7b84c1f38a323
c12584f7006b8663?OpenDocument

Cím:
Benyújtási
határidő:

Pályázat agrárágazati szervezetek számára
2020. február 18.

Agrárágazati szakmai civil szervezetek:
• székhelyük Magyarországon van,
• a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülő, és 2018. január 1. előtt
jogerősen bejegyzésre került egyesületek és alapítványok, az Áht. 50. §
(1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményének, továbbá az Áht. 50. § (1) bekezdés c)
Pályázhatnak:
pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§ (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek,
• tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,
• érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti
szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól
folyamatos tevékenységet folytatnak.
Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik,
Célja:
programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi
körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/9ebdfa3de182d7d6
c12584f80071554a?OpenDocument

Exportfejlesztési pályázati program
01-KKM-EXPORTKOORD-2020
2020. február 28.
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•

Magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező, már
exportárbevétellel és referenciával rendelkező, nem állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő, a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a
Pályázhatnak:
értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozások (GFO kód: 113, 114,
117, 231), továbbá
• szakmai alapon szerveződő szervezetek (GFO kód: 529), valamint
• felsőoktatási intézmények, kutató intézetek (GFO kód: 312, 342)
jogosultak.
Vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy
előmozdítsa a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások külpiaci tevékenységgel
összefüggő alábbi törekvéseit:
• külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés,
Célja:
• árubemutatók megszervezése,
• külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése.
Exportfejlesztés érdekében konkrét projekt előkészítése során felmerülő
költségekhez történő hozzájárulás.
További
információ:

Cím:

Benyújtási
határidő:

http://exporthungary.gov.hu/exportfejlesztesi-palyazati-program

Fostering transnational cooperation between national support
structures (e.g. National Contact Points): ensuring a transition
between Horizon 2020 and Horizon Europe
NSUP-1-2020
2020. március 25.

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-,
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit
Pályázhatnak:
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet).
Megkönnyítse a Horizont 2020 és az első Horizon Europe pályázatok közti
átmenetet. Ez azáltal érhető el, hogy a transznacionális együttműködésben
Célja:
bizonyos fokú folytonosságot tesz lehetővé a nemzeti támogató szervezetek
között a korábban felgyülemlett tudás és a Horizont 2020 legjobb
gyakorlatainak figyelembevételével.
További
információ:

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3197

Widening Fellowships
WF-03-2020

Cím:
Benyújtási
határidő:

2020. szeptember 9.
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Pályázhatnak:

Egyéni kutatók.

Célja:

A felhívás keretében egyéni, transznacionális kutatói ösztöndíjakat ítélnek oda
a Widening Fellowship Program által lefedett országokban.

További
információ:

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3196

Individual Fellowships
MSCA-IF-2020

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

2020. szeptember 9.
Egyéni kutatók.

Célja:

Segítse kibontakoztatni azoknak a tapasztalt kutatóknak a kreatív és
innovációs képességeit, akik az egyéni készségeik sokoldalúságát kívánják
fejleszteni, haladó képzési lehetőségek, nemzetközi, illetve szektorok közötti
mobilitási programok keretében.

További
információ:

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3195

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

Co-funding of regional, national and international programmes
MSCA-COFUND-2020
2020. szeptember 29.
Egyéni kutatók.
Regionális, nemzeti vagy nemzetközi programok ösztönzése, hogy elősegítse a
kutatói képzés, mobilitás és karrierfejlődés kiválóságát, elterjesztve a Marie
Skłodowska-Curie tevékenységek legjobb gyakorlatait.
https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3194

Pályázati hírek, támogatások:

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A Mezőgazdasági vízgazdálkodási
ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás 2. számú melléklete.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16kdszm-felhvs-dokumentcija

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tejágazat szerkezetátalakítását
kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-18 kódszámú) felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-a-tejgazat-szerkezettalaktstksr-llatjlti-tmogats-cm-vp3-1411-18-kdszm-felhvs
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A VP Irányító Hatóságának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2020.
évben nem alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat
tartalmazó növényvédő szerek köréről szóló tájékoztatása.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/a-vp-irnyt-hatsgnak-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-sorn-2020-vbennem-alkalmazhat-nvnyvdszer-hatanyagok-valamint-az-azokat-tartalmaz-nvnyvd-szerek-krrl-szltjkoztatsa

Események:

A talajtípusra szabott gazdálkodásról
A rendezvény időpontja: 2020. február 11.
Helyszíne: Pannon Egyetem Georgikon Kar, 8360 Keszthely, Festetics u. 7. D. épület
További információ:
https://agroforum.hu/programok/a-talajtipusra-szabott-gazdalkodasrol-szakmai-forum-keszthely/

AGRÁRKÖZÖSSÉG-NAIK ROADSHOW 2020 – Hódmezővásárhely
A rendezvény időpontja: 2020. február 11.
Helyszíne: Kentaur Lovaspanzió (6800 Hódmezővásárhely, külterület)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/agrarkozosseg-naik-roadshow-2020-hodmezovasarhely/

AGRÁRKÖZÖSSÉG-NAIK ROADSHOW 2020 – Kalocsa
A rendezvény időpontja: 2020. február 10.
Helyszíne: Kék Duna Vendéglő (6300 Kalocsa külterület hrsz. 0706)
További információ:
https://agroforum.hu/programok/agrarkozosseg-naik-roadshow-2020-kalocsa/

Változások 2020 – évnyitó kertészeti konferencia
A rendezvény időpontja: 2020. február 27.
Helyszíne: Szent István Egyetem, Gödöllő
További információ:
https://agroforum.hu/programok/valtozasok-2020-evnyito-kerteszeti-konferencia/

XI. Szegedi Toros és Pálinkafesztivál
A rendezvény időpontja: 2020. március 12-15.
Helyszíne: 6720 Szeged, Széchenyi tér
További információ:
http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/xi-toros-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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