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2020. április 2.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  

Cím: 
Hungarikum pályázat 

HUNG-2020 
Benyújtási 
határidő: 

2020. július 1. 

Pályázhatnak: 

I. célterület esetén: határon túli civil szervezet, közalapítvány, önkormányzat, 
nonprofit gazdasági társaság, közművelődési intézet, egyházi jogiszemély. 
II. célterület esetén: települési önkormányzat, közművelődési intézet, civil 
szervezet, határon túli civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy. 
III. célterület esetén: természetes személy, egyéni vállalkozó, határon túli civil 
szervezet. 

Célja: 

A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének 
támogatására; már működő helyi települési értéktárakkal együttműködésben 
települési, tájegységi értéktárak létrehozására, valamint a Kárpát-medencei 
hagyományos öltözet-kultúra továbbörökítésére megjelent az idei évi 
hungarikum pályázat. Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem 
minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

További 
információ: 

https://palyazat.hungarikum.hu/index_main1.php?id=&valid=&id2=&valid2= 

  

Cím: 
Hallgatók mobilitása 

CEEPUS 
Benyújtási 
határidő: 

2020. november 30. 

Pályázhatnak: 

 2 lezárt félév a kiutazásig, 
 aktív hallgatói státusz az ösztöndíjas időszak alatt, 
 CEEPUS országbeli állampolgárság, 
 a pályázó saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási 

helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással, 
 az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati 

koordinátorának/partnerének támogatása, 
 a kinntartózkodás alatt a mobilitás típusának megfelelő tevékenység 

végzése kötelező, 
 az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül 

(kettős finanszírozás kizárása). 

https://palyazat.hungarikum.hu/index_main1.php?id=&valid=&id2=&valid2=
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Célja: 

A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét 
jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb 
egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi 
együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló 
vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre 
elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a 
hálózatban részt vevő kar vagy tanszék hallgatói körében hirdetik meg. 

További 
információ: 

https://tka.hu/palyazatok/116/ceepus---hallgatok-mobilitasa 

  

Cím: 
Oktatók mobilitása 

CEEPUS 
Benyújtási 
határidő: 2020. november 30. 

Pályázhatnak: 

 egyetemi vagy főiskolai oktatói munkaviszony, 
 a minimum 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy 

szakdolgozati konzultáció megtartása, és az ehhez kapcsolódó oktatási 
terv bemutatása a pályázatban, 

 hálózati mobilitás esetén az adott hálózat intézményi koordinátorának 
vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása 
- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül, 

 CEEPUS országbeli állampolgárság, 
 a pályázó saját állampolgárságával, illetve életvitelszerű tartózkodási 

helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással. 

Célja: 

A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét 
jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb 
egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi 
együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló 
vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre 
elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a 
hálózatban részt vevő kar vagy tanszék oktatói körében hirdetik meg. 

További 
információ: 

https://tka.hu/palyazatok/117/ceepus---oktatok-mobilitasa 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott 
támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívásban foglaltak szerint vehető 
igénybe a támogatás, amelynek az alább felsorolt dokumentumokban foglalt 
különös szerződések feltételei felelnek meg. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-djtmogatsban-rszesthet-mezgazdasgi-biztostsi-szerzdsek-
elzetes-jvhagysrl-5 

https://tka.hu/palyazatok/116/ceepus---hallgatok-mobilitasa
https://tka.hu/palyazatok/117/ceepus---oktatok-mobilitasa
https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-djtmogatsban-rszesthet-mezgazdasgi-biztostsi-szerzdsek-elzetes-jvhagysrl-5
https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-djtmogatsban-rszesthet-mezgazdasgi-biztostsi-szerzdsek-elzetes-jvhagysrl-5
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Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 
kódszámú) felhívás dokumentációja. Technikai jellegű módosítás történt a felhívás 
2. számú „Támogatható tevékenységek és azok maximális elszámolható kiadásai" 
elnevezésű mellékletében. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-vp2-414-16-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-
felhvs-dokumentcija 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Baromfi- és sertéstartó telepek 
járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című (VP2-4.1.1.7-20 kódszámú) 
felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-rendszereinek-
fejlesztse-elnevezs-felhvs 
 
 
 
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 


