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2019.	április	15.		
	

Tájékoztatjuk	a	tisztelt	kutatókat/dolgozókat	a	következő	pályázati	
lehetőségekről	

	
	 	
Cím:	 Magyar-Izraeli	Ipari	Kutatásfejlesztési	együttműködési	pályázat	

2019-2.1.10-TÉT-IL 
Benyújtási	
határidő:	 2019.	április	15.	

Pályázhatnak:	
Költségvetési-	és	költségvetési	rend	szerint	gazdálkodó	szervek	közül	a	311,	
312,	322,	341,	342,	381,	382	GFO	kóddal	rendelkezők,	amelyek	a	651/2014/EU	
bizottsági	 rendelet	 2.	 cikk	 83.	 pontja	 szerint	 kutató-tudásközvetítő	
szervezetnek	minősülnek.	

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)	
• Önvezető	 jármű	 technológiák	 (Key	 technologies	 for	 innovative	

connected	and	automated	driving)		
A	kooperációs	kutatás	magas	színvonalának	biztosítása	érdekében	a	projektek	
résztvevői	saját	országukban	csak	akkor	kapják	meg	a	támogatást,	ha	a	másik	
ország	finanszírozó	szervezete	is	a	támogatás	mellett	döntött.	

További	
információ:	

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

	 	

Cím:	 Felhívás	„OTKA”	posztdoktori	kiválósági	program	pályázathoz	
PD_19 

Benyújtási	
határidő:	 2019.	május	6.	
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Pályázhatnak:	

A	 vezető	 kutató	 közösen	 pályázhat	 a	 befogadó	 intézménnyel,	 amely	
magyarországi	székhelyű,	jogi	személyiségű	

• felsőoktatási	 intézmény,	 kutatóközpont,	 kutatóintézet,	 költségvetési	
szerv,	költségvetési	szerv	 jogi	személyiséggel	rendelkező	 intézménye,	
amennyiben	a	törvény	alapján	kutatóhelynek	minősül;	

• 2	 lezárt	 üzleti	 évvel	 rendelkező,	 kettős	 könyvvitelt	 vezető	 gazdasági	
társaság	 –	 amely	 nem	 tartozik	 az	 EVA	 vagy	 a	 KATA	 hatálya	 alá	 –,	
amennyiben	végez	kutatás-fejlesztő	tevékenységet;	

• nonprofit	 szervezet,	 amennyiben	 a	 törvény	 alapján	 kutatóhelynek	
minősül. 

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:	

http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-program-
pd19/palyazati-felhivas-pd19	

	 	
Cím:	 Felhívás	„OTKA”	fiatal	kutatói	kiválósági	program	pályázathoz		

FK_19	
Benyújtási	
határidő:	 2019.	május	7.	

Pályázhatnak:	

A	 vezető	 kutató	 közösen	 pályázhat	 a	 befogadó	 intézménnyel,	 amely	
magyarországi	székhelyű,	jogi	személyiségű	

• felsőoktatási	 intézmény,	 kutatóközpont,	 kutatóintézet,	 költségvetési	
szerv,	költségvetési	szerv	 jogi	személyiséggel	rendelkező	 intézménye,	
amennyiben	a	törvény	alapján	kutatóhelynek	minősül;	

• 2	 lezárt	 üzleti	 évvel	 rendelkező,	 kettős	 könyvvitelt	 vezető	 gazdasági	
társaság	 –	 amely	 nem	 tartozik	 az	 EVA	 vagy	 a	 KATA	 hatálya	 alá	 –,	
amennyiben	végez	kutatás-fejlesztő	tevékenységet;	

• nonprofit	 szervezet,	 amennyiben	 a	 törvény	 alapján	 kutatóhelynek	
minősül.	

Célja:	

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.	

További	
információ:	

http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-program-
fk19/palyazati-felhivas-fk19	
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Cím:	
Felhívás	magyar-osztrák	és	magyar-szlovén	nemzetközi	
együttműködésen	alapuló	kutatási	témapályázathoz		

ANN_19	és	SNN_19	
Benyújtási	
határidő:	 2019.	május	9.	

Pályázhatnak:	

A	 vezető	 kutató	 közösen	 pályázhat	 a	 befogadó	 intézménnyel,	 amely	
magyarországi	székhelyű,	jogi	személyiségű	

• felsőoktatási	 intézmény,	 kutatóközpont,	 kutatóintézet,	 költségvetési	
szerv,	költségvetési	szerv	 jogi	személyiséggel	rendelkező	 intézménye,	
amennyiben	a	törvény	alapján	kutatóhelynek	minősül;	

• 2	 lezárt	 üzleti	 évvel	 rendelkező,	 kettős	 könyvvitelt	 vezető	 gazdasági	
társaság	 –	 amely	 nem	 tartozik	 az	 EVA	 vagy	 a	 KATA	 hatálya	 alá	 –,	
amennyiben	végez	kutatás-fejlesztő	tevékenységet;	

• nonprofit	 szervezet,	 amennyiben	 a	 törvény	 alapján	 kutatóhelynek	
minősül.	

Célja:	

A	 nemzetközi	 együttműködésen	 alapuló	 kutatási	 témapályázatban	 felvázolt	
kutatási-	 és	 munkaterv	 alapján	 kidolgozott,	 az	 NKFI	 Hivatalhoz	 benyújtott	
alapkutatási	 projekttervben	 kitűzött	 alapvető	 célok	 elérése	 érdekében	 a	
pályázatot	 benyújtó	 hazai	 kutató(k)	 vagy	 kutatócsoport(ok)	 által	 végzett	
tevékenységek	támogathatók.	

További	
információ:	

http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-egyuttmukodesen-alapulo-kutatasi-
temapalyazat-ann19-snn19/palyazati-felhivas-ann19-snn-19	

	 	

Cím:	 Felhívás	„OTKA”	kutatási	témapályázathoz	
K_19 

Benyújtási	
határidő:	 2019.	május	9.	

Pályázhatnak:	

A	 vezető	 kutató	 közösen	 pályázhat	 a	 befogadó	 intézménnyel,	 amely	
magyarországi	székhelyű,	jogi	személyiségű	

• felsőoktatási	 intézmény,	 kutatóközpont,	 kutatóintézet,	 költségvetési	
szerv,	költségvetési	szerv	 jogi	személyiséggel	rendelkező	 intézménye,	
amennyiben	a	törvény	alapján	kutatóhelynek	minősül;	

• 2	 lezárt	 üzleti	 évvel	 rendelkező,	 kettős	 könyvvitelt	 vezető	 gazdasági	
társaság	 –	 amely	 nem	 tartozik	 az	 EVA	 vagy	 a	 KATA	 hatálya	 alá	 –,	
amennyiben	végez	kutatás-fejlesztő	tevékenységet;	

• nonprofit	 szervezet,	 amennyiben	 a	 törvény	 alapján	 kutatóhelynek	
minősül.	

Célja:	

A	kutatási	témapályázatban	felvázolt	kutatási	és	munkaterv	alapján	bármely	
tudományterületen	 kidolgozott,	 az	 NKFI	 Hivatalhoz	 benyújtott	 kutatási	
projekttervben	kitűzött	alapvető	célok	elérése	érdekében	végzett	tevékenység	
támogatható.	

További	
információ:	

http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kutatasi-temapalyazat-k19/palyazati-felhivas-
k19	
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Pályázati	hírek,	támogatások:	
	
Módosult	„Az	erdei	ökoszisztémák	ellenálló	képességének	és	környezeti	értékének	
növelését	célzó	beruházások”	című	felhívás		
További	információ:	
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-
clz-beruhzsok-cm-felhvs-	
	
Módosult	az	„Erdészeti	genetikai	erőforrások	fejlesztése”	című	felhívás		
További	információ:	
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse-cm-felhvs-	
	
Módosult	„Az	akvakultúra	terén	történő	innováció	ösztönzése”	című	(MAHOP-2.1-
2016	kódszámú)	felhívás	
További	információ:	
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-akvakultra-tern-trtn-innovci-sztnzse-cm-mahop-21-2016-
kdszm-felhvs-1	

Idén	is	magasabb	összegű	biztosítási	díjtámogatásra	pályázhatnak	a	gazdálkodók	
További	információ:	
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-
/journal_content/56/20182/6858169?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content	
	
Módosult	az	„Agrár-erdészeti	rendszerek	létrehozása”	című	felhívás		
További	információ:	
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-erdszeti-rendszerek-ltrehozsa-cm-felhvs--1	
	
Módosult	 „Az	 akvakultúrába	 történő	 környezetvédelmi	 célú	 beruházások”	 című	
(MAHOP-2.4-2016	kódszámú)	felhívás	
További	információ:	
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-akvakultrba-trtn-krnyezetvdelmi-cl-beruhzsok-cm-mahop-24-
2016-kdszm-felhvs	
	
Növényi	génmegőrzés	(VP)	2016	-	Negyedik	évi	kifizetési	igénylés	benyújtás	
További	információ:	
https://www.agrarszektor.hu/palyazatok/novenyi-genmeg-rzes-vp-2016-negyedik-evi-kifizetesi-
igenyles-benyujtas/5289.html	
	
	
Események:	

32.	Bábolnai	Gazdanapok	
A	rendezvény	időpontja:	2019.	szeptember	5-8.	
Helyszíne:	2943	Bábolna,	Mészáros	út	1.	
További	információ:	
https://agroforum.hu/programok/32-babolnai-gazdanapok-az-omek-tarsrendezvenye	
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XXVI.	Szentlőrinci	Gazdanapok	
A	rendezvény	időpontja:	2019.	augusztus	2-4.	
Helyszíne:	BMVK	Rendezvény	Centrum	
További	információ:	
https://agroforum.hu/programok/xxvi-szentlorinci-gazdanapok	
	
III.	NAK	Szántóföldi	Napok	és	AgrárgépShow	–	Mezőfalva	
A	rendezvény	időpontja:	2019.	május	23-án	és	24-én	
Helyszíne:	2422,	Mezőfalva,	Nagysismánd	
További	információ:	
https://agroforum.hu/majusban-mezofalvan-ujra-nak-szantofoldi-napok-es-agrargepshow/	
	
VIII.	Szarvasi	Veterán	Gép-és	Járműtalálkozó	
A	rendezvény	időpontja:	2019.	május	1.	
Helyszíne:	5540	Szarvas,	Erzsébet-liget	
További	információ:	
https://agroforum.hu/programok/viii-szarvasi-veteran-gep-es-jarmutalalkozo/	
	
	
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	


