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2019. február 20.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  

Cím: 
Research and Innovation Staff Exchange 

MSCA-RISE-2019 
Benyújtási 
határidő: 

2019. április 2. 

Pályázhatnak: Kutatók. 

Célja: 

A RISE tématerület keretében nemzetközi, valamint ágazatok közötti 
együttműködések támogatása nyerhető el, kutatók, illetve innovációs 
szakemberek olyan csereprogramjának megvalósításával, amely 
nagymértékben hozzájárul a tudományos élet szakemberei, illetve a piaci 
szereplők közötti tudásátadáshoz. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2443 

  

Cím: 
Magyar-izraeli ipari kutatásfejlesztési együttműködési pályázat 

2019-2.1.10-TÉT-IL 
Benyújtási 
határidő: 

2019. április 15. 

Pályázhatnak: 

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

Célja: 

A magyar-izraeli együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek 
támogatása, az NKFI Hivatal és az ISERD (Israel-Europe R&D Directorate, The 
Israeli National Technological Innovation Authority) közös nemzetközi 
kutatás-fejlesztési együttműködési programja keretében olyan magyar-izraeli 
együttműködésben megvalósuló K+F+I projektek magyar résztvevőinek 
támogatása, amelyek eredményeként új, vagy továbbfejlesztett, piacorientált 
termékek, eljárások és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon 
belül:  

 Fenntartható és tiszta technológiák (Sustainable and clean 
technologies),  

 Mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiák (Bio-Agro – agriculture 
and food technologies),  

 Infokommunikáció (ICT),  
 Kiberbiztonság (Cyber Security), 
 Mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence),  
 Biotechnológia és orvosi műszerek (Biotech and medical devices), 
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 Önvezető jármű technológiák (Key technologies for innovative 
connected and automated driving). 

További 
információ: 

http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-izraeli-ipari-kf-egyuttmukodesi-
palyazat/2019-2110-tet-il 

  
Cím: MTA Vendégkutatói program 2019. évi pályázati felhívása 
Benyújtási 
határidő: 

2019. április 15. 

Pályázhatnak: 

Olyan aktív, élvonalbeli kutatást végző külföldi kutatók minimum 3, maximum 
12 hónapos időtartamra szóló meghívására van lehetőség, akiknek kutatási 
teljesítménye világviszonylatban is kiemelkedő. A pályázat benyújtására az 
MTA irányítása alá tartozó kutatóközpontokban, kutatóintézetekben működő 
(Lendület- és más akadémiai) kutatócsoportok, valamint a hazai egyetemeken 
működő akadémiai támogatású kutatócsoportok és Lendület-kutatócsoportok 
vezetői jogosultak. A meghívó vezető kutatók a meghívandó külföldi kutatókkal 
együttműködésben elkészített, a befogadó intézmény vezetője (hazai 
kutatóközpont főigazgatója, önálló kutatóintézet igazgatója, egyetem rektora) 
által jóváhagyott pályázatokat az MTA elnökének címezve nyújthatják be. Az e 
pályázat keretében folytatott magyarországi kutatásnak legkésőbb 2020. 
június 30-án be kell fejeződnie. 

Célja: 

A Magyar Tudományos Akadémia a magyar kutatócsoportok nemzetközi 
versenyképességének erősítése érdekében – meghívásos jellegű pályázati 
eljárás keretében – felhívást tesz közzé világviszonylatban kiemelkedő külföldi 
kutatók meghívása céljából, az irányítása alá tartozó kutatóközpontokban és 
önálló jogi személy kutatóintézetekben működő kutatócsoportokkal, valamint 
a magyarországi egyetemeken működő akadémiai támogatású 
kutatócsoportokkal végzendő közös kutatási munkára. A sikeres pályázat 
alapján kiválasztott nemzetközi hírű vendégkutatók a kutatócsoport 
munkájában alapvetően közalkalmazotti jogviszony keretében vesznek részt. 
Bármely tudományterületről lehet pályázni közös kutatási programokra. A 
pályázatnak nem célja kutatóhely-látogatások, konferencia-részvétel vagy 
magyarországi előadás-sorozatok szponzorálása. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-2019-evi-palyazati-
felhivasa-109367 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-2019-evi-palyazati-felhivasa-109367
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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-kombinlt-
hiteltermkkel-cm-felhvs-6 

Egyszerűbb lesz a szőlőültetvényeket veszélyeztető kártevők elleni támogatás 
igénylése 
További információ: 
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/egyszerubb-lesz-a-szoloultetvenyeket-veszelyezteto-kartevok-elleni-tamogatas-
igenylese 

 
Események: 
Zsendülés – V. Kertészeti Konferencia Szeged 2019. 
A rendezvény időpontja: 2019. március 7. 
Helyszíne: 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/zsendules-v-kerteszeti-konferencia-szeged-2019 

IX. Akali Bor Napja Mandulavirágzáskor 2019. 
A rendezvény időpontja: 2019. március 29-30. 
Helyszíne: 8243 Balatonakali, Petőfi Sándor u. 2. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/ix-akali-bor-napja-mandulaviragzaskor-2019 

Irén-napi Vásár Nagykőrösön 
A rendezvény időpontja: 2019. március 31. 
Helyszíne: 2750 Nagykőrös 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/iren-napi-vasar-nagykoroson 
 
 
 
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 


