
 

AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK ÉS TANGAZDASÁG 

FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG 

H-4002 Debrecen Egyetem tér 1. Pf.: 400 

Tel/fax: 52/415-873, email: deakit@agr.unideb.hu 

 

1 

2020. november 24.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  
Cím: Felhívás bajorországi ösztöndíjakra 
Benyújtási 
határidő: 

2020. december 1. 

Pályázhatnak: 
Bajorországban tanulni kívánó magyarországi posztgraduális hallgatók. 

Célja: 

A Közép- Kelet- és Dél-Európai Kapcsolatokért Felelős Bajor Felsőoktatási 
Központ (BAYHOST) ösztöndíjakat hirdet a 2021/22-es tanévre, 
Bajorországban tanulni kívánó magyarországi posztgraduális hallgatók 
részére. Az ösztöndíj állami vagy államilag támogatott bajorországi 
felsőoktatási intézményben mesterképzésben vagy doktori iskolában 
folytatott tanulmányokra vehető igénybe. A havi 853 eurós támogatással járó 
ösztöndíj egy évre szól, de legfeljebb kétszer meghosszabbítható. A gyermeket 
nevelő hallgatók magasabb összegre pályázhatnak. 

További 
információ: 

https://tka.hu/hir/14842/felhivas-bajororszagi-osztondijakra 

  

Cím: 
Information measures relating to the Common Agricultural Policy 

IMCAP-INFOME-2021 
Benyújtási 
határidő: 

2021. január 21. 

Pályázhatnak: Minden állampolgár, gazda és nem gazdálkodó. 

Célja: 

A közös agrárpolitika (KAP) egyike az Európai Unió legfontosabb 
irányelveinek. Ez a mezőgazdaság és a társadalom, valamint Európa és a 
gazdák közötti társulás. A KAP az EU minden országának és állampolgárának 
közös politikája, ami különböző módokon juttatja őket előnyhöz. 
A pályázati felhívás általános célja, hogy bizalmat építsen az EU-ban, továbbá 
minden állampolgár, gazda és nem gazdálkodó között egyaránt. A KAP az 
összes EU-s polgár irányelve, és az általa kínált előnyöket világosan be kell 
mutatni. 
A pályázatban a hangsúlyt az európai mezőgazdasággal és a KAP-pal 
kapcsolatos téves elképzelések és információk tisztázására kell helyezni 
tények felhasználásával, továbbá adatokkal alátámasztva azzal a céllal, hogy 
felhívják a figyelmet annak jelentőségére, hogy az EU a KAP-on keresztül 
támogatja a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést. 

További 
információ: 

https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3452 
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Cím: 
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása 

2020-1.2.3-EUREKA 
Benyújtási 
határidő: 

2021. február 10. 

Pályázhatnak: 

Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, egyéb költségvetési 
intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), vállalkozói kutatóhely, vállalkozás 
(nem kutató jellegű), nonprofit kutatóhely, egyéb nonprofit szervezet (nem 
kutató jellegű), ELKH kutatóintézetei. 

Célja: 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás 
célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi 
kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való 
magyar részvétel támogatása. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-
tamogatasa-2020-123-eureka/palyazati-felhivas 

  

Cím: 

A Magyar-Török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési 
programban való magyar részvétel támogatása 

2020-1.2.4-TÉT-IPARI (alkód: 2020-1.2.4-TÉT-IPARI-TR) 
Benyújtási 
határidő: 

2021. február 12. 

Pályázhatnak: Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozás (nem 
kutató jellegű), nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei. 

Célja: 

Kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának 
ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein 
hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási 
eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe 
tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kf-egyuttmukodes-
2020-124-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas 

  

Cím: 

A Magyar-Kínai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési 
programban való magyar részvétel támogatása 

2020-1.2.4-TÉT-IPARI (alkód: 2020-1.2.4-TÉT-IPARI-CN) 
Benyújtási 
határidő: 

2021. február 12. 

Pályázhatnak: Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozás (nem 
kutató jellegű), nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei. 

Célja: 

A magyar-kínai kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése, a magyar 
vállalatok piacképességének növelése, a magyar szerepvállalás erősítése 
nemzetközi szinten, a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének 
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ösztönzése innovatív piac-közeli projektek támogatásával, nemzetközi K+F 
projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-kinai-alkalmazott-kf-egyuttmukodes-
2020-124-tet-ipari-cn/palyazati-felhivas 

  
Cím: Ösztöndíj szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban 
Benyújtási 
határidő: 

2021. március 5., 2021. szeptember 5. 

Pályázhatnak: 

 Végzős hallgatók, akik a pályázati határidőtől számított 5 hónapon belül 
tanulmányaikat befejezik; 

 diplomás fiatal szakemberek (posztgraduális hallgatók is), akiknek 
diplomája 3 évnél nem régebbi; 

 doktorandusz hallgatók, illetve doktorjelöltek, akkor is, ha diplomájuk 
3 évnél régebbi. Feltétel: a doktori dolgozat leadása legkorábban 1 évvel 
az ösztöndíj megkezdését követően történik. 

Célja: 

Szakmai gyakorlat megszerzése. Pályázni környezettel, fenntarthatósággal 
kapcsolatos témákkal lehet (műszaki-, természet- és társadalomtudományok 
terén).  

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b5c8cb6e8efe88f9c
125861c006d9d29?OpenDocument 

 
Pályázati hírek, támogatások: 
A VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című felhívás 
felfüggesztése. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/-a-vp2-411-20-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-felhvs-
felfggesztse 
 

Módosult a „GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások 
támogatása kombinált hiteltermékkel” című felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-ginop-126-834-16-lelmiszeripari-komplex-beruhzsok-tmogatsa-
kombinlt-hiteltermkkel-cm-felhvs-2 
 

Módosult „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló 
beruházások támogatása” elnevezésű (MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú) felhívás, 
valamint a felhíváshoz kapcsolódó 1., 3., 8., 12., 14. és 19. számú szakmai melléklet. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsok-
tmogatsa-elnevezs-mahop-533-2016-kdszm-felhvs-valamint-a-felhvshoz-kapcsold-1-3-8-12-14-s-19-
szm-szakmai-mellklet 
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Módosult a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című (VP2-6.3.1-20 kódszámú) 
felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-cm-vp2-631-20-kdszm-felhvs-
dokumentcija 

 
Módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-cm-
vp-4-111-112-15-kdszm-felhvs-dokumentcija 
 

Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-15 
kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-vp4-1011-15-kdszm-
felhvs-dokumentcija-2 
 

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és 
eszköz fejlesztése. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7211-20-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-
fejlesztse-1# 
 

Módosult a „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 kódszámú) 
felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-korszerstse-cm-vp2-413-20-kdszm-felhvs-
dokumentcija-1 
 

Módosult a „VP2-4.1.1.-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című 
felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp2-411-20-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-felhvs-
dokumentcija 
 

Módosult az „Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása” című (VP5-8.2.1-16 
kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-erdszeti-rendszerek-ltrehozsa-cm-vp5-821-16-kdszm-
felhvs-dokumentcija 
 

Kiegészült a „VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című (VP2-
6.3.1-20 kódszámú) felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-vp2-631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-cm-vp2-631-20-
kdszm-felhvs 
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Társadalmi egyeztetésen a „Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai 
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése” című (VP4-10.2.2.-20 
kódszámú) felhívás tervezete. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-ritka-s-veszlyeztetett-nvnyfajtk-genetikai-
erforrsainak-s-mikroorganizmusok-ex-situ-megrzse-cm-vp4-1022-20-kdszm-felhvs-tervezete 
 

A „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 kódszámú) felhívás 
felfüggesztése. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/a-kertszeti-zemek-korszerstse-cm-vp2-413-20-kdszm-felhvs-felfggesztse 

 
Módosult „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének 
növelését célzó beruházások” című (VP5- 8.5.1.-17 kódszámú) felhívás 
dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-
clz-beruhzsok-cm-vp5-851-17-kdszm-felhvs-dokumentcija 
 

Módosult a „VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-
feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás támogatása” című 
felhívása. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp1-211-212-17-mezgazdasgi-erdgazdlkodsi-s-lelmiszer-
feldolgozshoz-kapcsold-egyni-s-csoportos-szaktancsads-tmogatsa-cm-felhvsa 
 

Módosult a felhasználói kézikönyv a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című 
(VP2-6.3.1-20 kódszámú) felhívás vonatkozásában. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-felhasznli-kziknyv-a-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-cm-vp2-
631-20-kdszm-felhvs-vonatkozsban 
 
 
 
 
 
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 


