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2019. február 4.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről
Cím:
Benyújtási
határidő:

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása új Lendületkutatócsoportok létrehozására 2019–2024
2019. március 8.

Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal
Pályázhatnak: rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek
megfelelően – pályázhatnak.
Az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus
Célja:
megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő
fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával.
További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/lendulet-program-109312

Jermy Tibor-díj - Felhívás 2019
2019. március 31.
A Díjbizottság a díjat olyan fiatal, tehetséges biológus egyetemi hallgatók és
kutatók számára ítéli oda, akik elsősorban az elméleti és alkalmazott zoológia
területén végzik kutatási tevékenységüket.
Az elismerés Magyarországon kutatóként foglalkoztatott személy részére,
illetve egyetemi/főiskolai hallgatói minőségben végzett tudományos munkáért
ítélhető oda.
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/jermy-tibor-dij-felhivas-2019-109304

Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és
természettudományos élményközpontok fejlesztése
2019. május 8.

Önállóan vagy konzorciumvezetőként olyan civil szervezetek, melyek céljai
közé bizonyíthatóan beletartozik a természettudományos ismeretterjesztés,
Pályázhatnak:
természettudományos oktatás- képzés és amelyek a felhívás megjelenése előtti
5 évben dokumentáltan végeztek ilyen tevékenységet.
A
kevésbé
fejlett
régiókban
kidolgozásra
kerüljenek
olyan
természettudományos élménypedagógiai programok és rendelkezésre álljon
Célja:
az ezek megvalósítását lehetővé tevő infrastruktúra, amelyek hozzájárulnak a
természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem
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formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú,
élményszerű
oktatás
elterjesztéséhez
és
ezen
keresztül
a
természettudományos
és
műszaki
pályák
népszerűsítéséhez
a
természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében.
További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-336-17-termszettudomnyos-lmnypedaggiaiprogramknlat-s-termszettudomnyos-lmnykzpontok-fejlesztse

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása nemzetközi
konferenciaszervezés támogatására – 2019
2019. május 31.

Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá
tartozó kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek, a Támogatott
Pályázhatnak: Kutatócsoportok Irodája, valamint Akadémiai intézményi támogatásban
részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek és a Magyar
Tudományos Akadémia tudományos osztályai.
Az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi
tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében a kutatóhelyek által
Célja:
Magyarországon vagy határon túli magyar tudományos szervezetek
országaiban szervezett nemzetközi konferenciák, workshopok támogatása.
További
információ:

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/a-magyar-tudomanyos-akademia-palyazatifelhivasa-nemzetkozi-konferenciaszervezes-tamogatasara-2019-109271

Pályázati hírek, támogatások:

Módosult az „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált
hiteltermékkel” című felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-komplex-beruhzsok-tmogatsa-kombinlthiteltermkkel-cm-felhvs-5

Módosult a „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása,
fejlesztése” felhívás.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-vzvdelmi-cl-nem-termel-beruhzsok-ltestmnyek-kialaktsafejlesztse-felhvs-
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A VP Irányító Hatóságának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2019.
évben nem alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat
tartalmazó növényvédő szerek köréről szóló tájékoztatása.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-eurpai-mezgazdasgi-vidkfejlesztsi-alap-irnythatsgnak-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-sorn-2019-vben-nem-alkalmazhat-nvnyvdszer-hatanyagokvalamint-az-azokat-tartalmaz-nvnyvd-szerek-krrl-szl-tjkoztatsa

Módosult a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című felhívás
dokumentációja.
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-nyjtott-tmogats-cm-felhvs-dokumentcija

Események:
AgroFIELD Akadémia Konferencia
A rendezvény időpontja: 2019. február 7.
Helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
További információ:
https://agroforum.hu/programok/agrofield-akademia-konferencia

26. FeHoVa, Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás
A rendezvény időpontja: 2019. február 7-10.
Helyszíne: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

További információ:
https://agroforum.hu/programok/26-fehova-fegyver-horgaszat-vadaszat-nemzetkozi-kiallitas

XII. Budapesti Mangalica Fesztivál
A rendezvény időpontja: 2019. február 8-10.
Helyszíne: Budapest, V. kerületi Szabadság tér
További információ:
https://agroforum.hu/programok/xii-budapesti-mangalica-fesztival

XIII. Kevi Böllértalálkozó
A rendezvény időpontja: 2019. február 15-16.
Helyszíne: 5420, Túrkeve, Kuthen király u. 11.

További információ:
https://agroforum.hu/programok/xiii-kevi-bollertalalkozo
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Borjour Magnum
A rendezvény időpontja: 2019. február 16.
Helyszíne: Millenáris “B”, “C” és “D” Épület, II., Kis Rókus u. 16-20.
További információ:
https://agroforum.hu/programok/borjour-magnum

VII. Budapesti Halfesztivál
A rendezvény időpontja: 2019. február 24.
Helyszíne: 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1.
További információ:
https://agroforum.hu/programok/vii-budapesti-halfesztival

Frigyes-napi Vásár
A rendezvény időpontja: 2019. február 16-17.
Helyszíne: Nagykőrös, 2750
További információ:
https://agroforum.hu/programok/frigyes-napi-vasar-nagykoroson

Mohácsi Busójárás 2019.
A rendezvény időpontja: 2019. február 28. és március 5. között
Helyszíne: 7700, Mohács, Széchenyi tér
További információ:
https://agroforum.hu/programok/mohacsi-busojaras-2019
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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