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2020. április 24.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  
Cím: Wolfgang Kessler agrárkutatási díj 
Benyújtási 
határidő: 

2020. június 30. 

Pályázhatnak: 

Magyar egyetemet végzett személyek pályázhatnak, 
kizárólag "jeles" minősítésű diplomamunkával (MSc) vagy "Summa cum 
laude" minősítésű doktori disszertációval (PhD), amelyet 2016. január 1. után 
a növényi biomassza-előállítás tudományának minden témakörében 
készítettek. 

Célja: 

A Wolfgang Kessler agrárkutatási díjak célja fiatal magyar szakemberek 
támogatása az agrártudományok és élelmiszertudományok terén. A díjak 
évente kerülnek odaítélésre. Az agrártudományok és élelmiszertudományok 
sokrétűségére való tekintettel évről évre egy meghatározott szűkebb 
szakterületről várjuk a pályázatok beérkezését. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e364071e2a6fc391
c125854f004fe331?OpenDocument 

  

Cím: 
A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett 

munkavállalóinak bértámogatása 
Benyújtási 
határidő: Folyamatos, érvényes: 2020. december 31. 

Pályázhatnak: 

A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol 
kutatást, kísérleti fejlesztést végeznek. Ide tartoznak különösen a TEÁOR 72 
(Tudományos kutatás, fejlesztés) tevékenységi körbe sorolt foglalkoztatók is, 
ahol a KFI munkakörben foglalkoztatott munkavállalók dolgoznak. A 
munkaadó akkor jogosult támogatásra, ha kutató-fejlesztő személyt 
foglalkoztat. Kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi 
alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, 
fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával 
foglalkozik. Minden ágazatban van kutatással (is) foglalkozó munkaadó, ezért 
a teljes nemzetgazdaság számára biztosítjuk a támogatáshoz történő 
hozzáférés lehetőségét. Nem képezi a támogatás célcsoportját azon 
kutatóintézetek, amelyek költségvetési forrásból finanszírozottak. 

Célja: 

A Kormány a munkahelyek védelme érdekében valósítja meg a kutatási, 
fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak 
bértámogatását.  
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További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/dd9d0a7b87d0e6e
3c125854c0066541d?OpenDocument 

  

Cím: 

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek 
fejlesztése 

VP2-4.1.1.7-20 
Benyújtási 
határidő: 

2022. április 26. 

Pályázhatnak: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, 
amennyiben igazolják, hogy: 
 a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 

vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt 
üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben 
legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti 
évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – 
árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 
származott. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív 
beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői 
csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő 
szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. 

Célja: 

A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő 
megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, 
ezek beszerzésének, kiépítésének elősegítése a Felhívás alapvető célja. A 
Felhívás a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel 
leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat 
számára kínál támogatási lehetőséget. 

További 
információ: 

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4117-20-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-
rendszereinek-fejlesztse--1 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 
 
Könnyítések a vidékfejlesztési pályázatok megvalósítása kapcsán 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/4393-uj-egyszerusitett-eljarasok-a-videkfejlesztesi-
palyazatoknal 
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Módosul a „VP1-1.3.1-17 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok” című 
felhívás dokumentációja 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-vp1-131-17-szakmai-tanulmnyutak-s-csereprogramok-cm-
felhvs-dokumentcija 
 

Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 
kódszámú) felhívás dokumentációja 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-vp2-414-16-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-
felhvs-dokumentcija 
 

Kiegészült a Széchenyi 2020 keretében megjelent, „Mezőgazdasági biztosítás 
díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívásban foglaltak 
szerint igénybe vehető támogatásnak megfelelő különös szerződési feltételeket 
tartalmazó közlemény 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-djtmogatsban-rszesthet-mezgazdasgi-biztostsi-szerzdsek-
elzetes-jvhagysrl-szl-20200327-n-megjelent-kzlemny- 
 

Elindult az idei VP egységes kérelem beadási időszak 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4408-elindult-az-idei-egysegeskerelem-
beadasi-idoszak 
 

Az agrártámogatások kifizetésével segíti az Agrárminisztérium a gazdálkodókat 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4387-az-agrartamogatasok-kifizetesevel-
segiti-az-agrarminiszterium-a-gazdalkodokat 
 
 
 
 
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 


