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2021. január 28.

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati
lehetőségekről

Visegrádi Alap pályázatai

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:

2021. február 1.
V4 országban működő szervezetek.
Meghirdette 2021 első felhívásait a Nemzetközi Visegrádi Alap a kis- és
nagyösszegű, Visegrád+, valamint a stratégiai támogatásaira. A támogatott
projekteknek meg kell felelniük a Visegrádi Pályázat legalább egy
célkitűzésének, amelyek a következők: kultúra és közös identitás; oktatás és
kapacitásbővítés; innováció, kutatás-fejlesztés, vállalkozói tevékenység; a
demokratikus értékek és a média; közpolitika és intézményi partnerségek;
regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom; társadalmi
fejlődés.
https://www.visegradfund.org/apply/grants/

Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz
FK_21
2021. február 18.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozói
kutatóhely, nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei.
A
program
keretében
tematikus
prioritások
nélkül,
bármely
tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel
a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv
alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben
kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek
támogathatóak.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-programfk21/palyazati-felhivas

Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz
PD_21

Benyújtási
határidő:

2021. február 18.

Pályázhatnak:

Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely,
kutatóhely, nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei.
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Célja:

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármely
tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel
a felhívásban foglaltaknak. A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási és
munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási
projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett
tevékenységek támogathatóak.

További
információ:

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-programpd21/palyazati-felhivas

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz
K_21
2021. február 24.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozói
kutatóhely, nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei.
Önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása,
akik kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük
nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon és sikeres
alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni. A
pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja
elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi
elismertségét.

További
információ:

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kutatasi-temapalyazat-k21/palyazati-felhivas

Cím:

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét
szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának
előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG

2021. február 26., 2021. április 30., 2021. június 30., 2021. augusztus 31.,
2021. október 29., 2021. december 31.
Magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek, valamint
a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:
 Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit
Pályázhatnak:
gazdasági társaságok (GFO: 113, 114, 116,117, 141, 231, 572, 573);
 Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO:
311, 312, 322, 341, 342, 381, 382);
 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552,
559, 562, 563, 569, 599, 931).
A szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát
Célja:
szolgáló tevékenységek támogatása.
Benyújtási
határidő:
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További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:
Cím:
Benyújtási
határidő:

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme2020-113-iparjog/palyazati-felhivas

Felhívás magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi
együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokhoz
ANN_21, SNN_21
2021. március 18., 2021. március 24.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozói
kutatóhely, nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei.
Önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása,
akik kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük
nemzetközileg elismert szakértői és sikeres alapkutatási témájukat kívánják
továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni. 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-ann21-snn21/palyazati-felhivas

„Jermy Tibor”-díj
2021. március 31.

A Magyar Tudományos Akadémia által Jermy Tibor akadémikus hagyatékából
alapított Jermy-Tibor-díj Díjbizottsága felhívja az MTA Biológiai Tudományok
Osztályát, az MTA Agrártudományok Osztályát, az Agrártudományi
Pályázhatnak:
Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet Állattani Osztályának képviselőjét, a
Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának vezetőjét, a Magyar
Rovartani Társaság elnökét és az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatóját,
tegyenek javaslatot „Jermy Tibor”-díj odaítélésére.
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
Célja:
Magyarországon kutatóként foglalkoztatott személy részére, illetve
egyetemi/főiskolai hallgatói minőségben végzett tudományos munkáért
ítélhető oda.
További
információ:

Cím:

https://mta.hu/data/dokumentumok/viii_osztaly/Dijak/Jermy_felhivas_2021.pdf

Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös
nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar
szervezetek támogatására
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2019-2.1.7-ERA-NET
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

További
információ:

Cím:
Benyújtási
határidő:
Pályázhatnak:

Célja:

2021. október 29.
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozói
kutatóhely, vállalkozás (nem kutató jellegű), nonprofit kutatóhely.
Önállóan támogatható tevékenységek: alapkutatás (kizárólag kutatótudásközvetítő szervezet), alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés.
Önállóan nem támogatható tevékenységek: alapkutatás, nyilvánosság
biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás), projekt koordinációs
tevékenység, piacra jutás, iparjogvédelmi tevékenység, eszközbeszerzés,
immateriális javak beszerzése.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/era-net-ejp-cofund-2019-217-eranet/palyazati-felhivas-2019-217-era-net

Pályázati felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján
egyszeri utazásokhoz nyújtott 2020. évi és 2021. évi mobilitási
igénybejelentésekhez
2021. október 30.
A felhívására az MTA köztestületének tagjai jelentkezhetnek az MTA
tudományos osztályainak ajánlásával. A jelentkezőnek már létező szakmai
kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló meghívólevéllel kell rendelkeznie.
A Magyar Tudományos Akadémia az Akadémia nemzetközi elismertsége és
nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA
kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében mobilitási támogatást
nyújt egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz.
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/palyazati-felhivas-ketoldalu-akademiaiegyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2020-evi-es-2021-evi-mobilitasiigenybejelentesekhez-110741

Felhívás szervezetek részére támogató programban való
részvételre
2021. december 31.
Szervezetek.
A Tempus Közalapítvány elindította támogató szakemberi programját,
amelyben az Európai Szolidaritási Testület keretében önkénteseket fogadó
szervezeteket szakemberek készítik fel. A magyar nemzeti iroda 2019-ben
indította el a támogató szakemberi programját, amelynek keretében a
nemzetközi önkéntesség területén nagy tapasztalattal rendelkező
szakemberek segítenek szervezeteknek az önkéntesfogadásra való
felkészülésben. A szervezetek a támogatással megtudhatják, hogyan tudnak
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sikeresen külföldi vagy magyar önkénteseket fogadni a Szolidaritási Testület
keretében.
További
információ:

https://tka.hu/hir/15153/felhivas-szervezetek-reszere-tamogato-programban-valoreszvetelre

Pályázati hírek, támogatások:
Módosult a „VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések” című felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp4-1211-16-natura-2000-mezgazdasgi-terleteknek-nyjtottkompenzcis-kifizetsek-cm-felhvs-

Társadalmi egyeztetésen a „Természetvédelmi beruházások – a külterületi
zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és Natura 2000
területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek megőrzését,
kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására” című (ZIKOP-3.2.0
kódszámú) felhívás tervezete
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-termszetvdelmi-beruhzsok-a-klterletizldinfrastruktra-gerinct-ad-vdett-termszeti-terletek-s-natura-2000-terletek-valamint-a-hozzjuk-ktdtermszeti-s-tji-rtkek-megrzst-kezelst-s-bemutatst-clz-fejlesztsek-megvalstsra-cm-zikop-320

Módosult az Erdő-környezetvédelmi kifizetések (VP4-15.1.1-17) elnevezésű
felhívás dokumentációja
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek-vp4-1511-17-elnevezs-felhvsdokumentcija

Módosult a „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések”
című (VP4-12.2.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-natura-2000-erdterleteknek-nyjtott-kompenzcis-kifizetsek-cmvp4-1221-16-kdszm-felhvs-dokumentcija

Módosult a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP317.1.1-16 kódszámú) felhívás
További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-nyjtott-tmogats-cm-vp3-1711-16kdszm-felhvsA 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

5

