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2019. február 12.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  
Cím: Erasmus+Jean Monnet 
Benyújtási 
határidő: 

2019. február 22. 

Pályázhatnak: 

A programban részt vehetnek a világ bármely részén az adott országon belül 
elismert felsőoktatási intézmények és egyes tevékenységtípusokban részt 
vehetnek európai uniós témakörökkel foglalkozó egyéb intézmények,  
egyesületek és szervezetek is. 

Célja: 

Az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, 
illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd 
előmozdítása az EU országaiban és világszerte. 

További 
információ: 

https://tka.hu/palyazatok/242/jean-monnet 

  

Cím: 
Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási 

Ösztöndíjának elnyerésére 2019-ben 
Benyújtási 
határidő: 

2019. március 12. 

Pályázhatnak: 

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki 
 magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató, 
 a pályázat benyújtásakor PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos 

fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még 
nem rendelkezik azzal, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat 
odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja, 

 a pályázat benyújtásakor még nem szerzett MTA doktora címet,  
 a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem 

töltötte be, valamint  
 kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási 

intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos 
kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény 
fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik. 

Célja: 

A tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában 
létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére 
irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudomány-
területen, illetőleg tudományágban benyújtható. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-
bolyai-janos-kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2019-ben-109348 

  

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-bolyai-janos-kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2019-ben-109348
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-bolyai-janos-kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2019-ben-109348
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Cím: Visegrádi Alap Ösztöndíj-pályázat 
Benyújtási 
határidő: 

2019. március 15. 

Pályázhatnak: 
Visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország) 
állampolgárai. 

Célja: 

A Visegrádi országok állampolgárai és mester-tudósai és kutatói pályázhatnak 
az akkreditált egyetemeken/intézményeken belül, valamint az Albániában, 
Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bosznia-
Hercegovinában, Grúziában, Koszovóban, Macedóniában, Moldova, 
Montenegró, Szerbia és Ukrajna. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d5a1812cead66834
c12583980070b298?OpenDocument 

  

Cím: 
2019-es támogatási év termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti 

anyajuhtartás támogatás 

Benyújtási 
határidő: 

2019. március 20. 

Pályázhatnak: 

Az a termelő, aki:  
 az előírt időszakban támogatási kérelmet nyújt be; 
 termeléshez kötött közvetlen támogatás esetén legalább 1 állatot, 

átmeneti nemzeti támogatás esetén legalább 10 állatot jelent be; 
 bejelentett anyajuh-létszámot benyújtási határidőt követő naptól 

kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja; 
 állatállomány tartási helyének megváltoztatását, a megváltoztatás 

bekövetkezésétől, a termeléshez kötött anyajuh támogatás esetén az 
állatállomány tenyészetének megváltoztatását az ENAR- ban bejegyzett 
állatmozgás dátumától számított 15 napon belül bejelenti a Kincstár 
részére; 

 gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-
használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási 
igazolással ellátott kost használ fedeztetésre; 

 gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány tartós jelöléséről, 
nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről, beleértve a tenyészetből 
történő bármely be- és kiszállítást is; 

 a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének 
állattartójaként legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának 
napjától ügyfél-azonosítójával szerepel a Tenyészet Információs 
Rendszerben; 

 kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-
nyilvántartási rendszerben, vagy legkésőbb a támogatási kérelem 
benyújtásával egyidejűleg ügyfél-azonosító megállapítására alkalmas 
kérelmet nyújt be, mely szerepel a juh ENAR szerinti nyilvántartásban. 
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Célja: 
Azon juhok támogatása, amely – juh fajú; – nőivarú; – a birtokon tartás utolsó 
napján legalább egy éves. 

További 
információ: 

https://agrarkozosseg.hu/palyazatok/2019-es-tamogatasi-ev-termeleshez-kotott-es-
atmeneti-nemzeti-anyajuhtartas-tamogatas/ 

  

 
Pályázati hírek, támogatások: 

Még lehet pályázni élelmiszeripari és mezőgazdasági üzemek 
energiahatékonyságának javítására 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4015-meg-lehet-palyazni-az-elelmiszeripari-es-
mezogazdasagi-uzemek-energiahatekonysaganak-javitasara 
 

Folytatódik a Népi Építészeti Program 2019-ben 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/4026-folytatodik-a-nepi-epiteszeti-program-2019-ben 
 

Duplájára emelte az Agrárminisztérium a Tanyafejlesztési Program keretösszegét 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/4020-duplajara-emelte-az-agrarminiszterium-a-
tanyafejlesztesi-program-keretosszeget 

 
Események: 
SIMA 2019 – Párizs 
A rendezvény időpontja: 2019. február 24-28. 
Helyszíne: SIMA nemzetközi mezőgazdasági kiállítás és vásár - Párizs 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/sima-2019-parizs 

X. Debreceni Mangalica Fesztivál 
A rendezvény időpontja: 2019. március 1-3. 
Helyszíne: 4024, Debrecen, Kossuth tér 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/x-debreceni-mangalica-fesztival 

Tavaszi Kvaterka – Borkóstoló Tata 
A rendezvény időpontja: 2019. március 8-9. 
Helyszíne: 2890, Tata, Baji út 53. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/tavaszi-kvaterka-borkostolo-tata 

Országos állat- és kirakodóvásár 
A rendezvény időpontja: 2019. március 10. 
Helyszíne: 2370 Dabas, Vásártér u. 4. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/orszagos-allat-es-kirakodovasar-dabason-2 

https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4015-meg-lehet-palyazni-az-elelmiszeripari-es-mezogazdasagi-uzemek-energiahatekonysaganak-javitasara
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4015-meg-lehet-palyazni-az-elelmiszeripari-es-mezogazdasagi-uzemek-energiahatekonysaganak-javitasara
https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/4026-folytatodik-a-nepi-epiteszeti-program-2019-ben
https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/4020-duplajara-emelte-az-agrarminiszterium-a-tanyafejlesztesi-program-keretosszeget
https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/4020-duplajara-emelte-az-agrarminiszterium-a-tanyafejlesztesi-program-keretosszeget
https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/4020-duplajara-emelte-az-agrarminiszterium-a-tanyafejlesztesi-program-keretosszeget
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2. Csokoládé és Édesség Fesztivál 
A rendezvény időpontja: 2019. március 16-17. 
Helyszíne: 2890 Tata, Szomódi út 4. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/2-csokolade-es-edesseg-fesztival-tata 

Orchidea és Bromélia Kiállítás 
A rendezvény időpontja: 2019. március 21-24. 
Helyszíne: 1146 Budapest, Kós Károly stny. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/orchidea-es-bromelia-kiallitas-vajdahunyadvar 

13. GardenExpo 
A rendezvény időpontja: 2019. március 22-23-24. 
Helyszíne: Papp László Budapest Sportaréna 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/13-gardenexpo 

 
 
 
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 


