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2020. október 21.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  

Cím: 
Mezőgazdasági kisüzemek támogatása 

 VP2-6.3.1-20 
Benyújtási 
határidő: 

2020. november 6.  - 2021. december 17. 

Pályázhatnak: 
Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek 
minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben 
megfelelnek a pályázatban meghatározott feltételeknek. 

Célja: 

A koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás 
különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű 
mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását 
segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a 
vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében. 

További 
információ: 

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1# 

  
Cím: Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért 
Benyújtási 
határidő: 

2020. november 9. 

Pályázhatnak: 

Pályázatot nyújthatnak be azok a települési és megyei önkormányzatok, 
önkormányzati társulások, non-profit társaságok, szociális szövetkezetek 
valamint civil szervezetek, akik olyan politikát alakítanak ki, illetve olyan 
programokat és projekteket valósítanak meg, vagy olyan társadalmi innovációt 
valósítanak meg, melyek hozzájárulnak a hagyományos és tájjellegű 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek népszerűsítéséhez a fogyasztók 
körében. 

Célja: 

A hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának elősegítése, a 
fogyasztók körében való népszerűsítése érdekében kimagasló tevékenységet 
folytató közösségek és egyének elismerése és példaképül állítása. 

További 
információ: 

https://www.kormany.hu/hu/dok?page=1&source=3&type=206#!DocumentBrowse 

  

Cím: 
European Researchers' Night 

MSCA-NIGHT-2020bis 
Benyújtási 
határidő: 

2021. január 12. 
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Pályázhatnak: Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), non-profit szervezet 
(civil szervezet), non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény). 

Célja: 

A kutatókat közelebb hozza a nagyközönséghez, és felhívja a figyelmet a 
kutatói, valamint az innovációs tevékenységekre annak érdekében, hogy 
támogassa a közönség kutatók iránti elismerését, megértést teremtsen a 
kutatók munkájának az állampolgárok mindennapi életére gyakorolt hatásával 
kapcsolatban, továbbá, kutatói karrierre bátorítsa a fiatalokat. 

További 
információ: 

https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3443 

  

Cím: 

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek 
támogatása - őszi forduló 

2020-1.1.2-PIACI KFI 
Benyújtási 
határidő: 

2021. január 29. 

Pályázhatnak: 
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozói 
kutatóhely, vállalkozás (nem kutató jellegű), nonprofit kutatóhely, ELKH 
kutatóintézetei. 

Célja: 

A vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési 
és innovációs projektjeik támogatásával, az alábbi konstrukciókban: 

 „A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban 
partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a 
támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A 
vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti 
lehetőségeket alapoznak meg. 

 „B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI 
projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak 
kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett 
kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a 
szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A 
támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet 
egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához 
járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, 
jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/piacvezerelt-kfi-projektek-tamogatasa-2020-
112-piaci-kfi-oszi-fordulo/palyazati-felhivas 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1.-20 
kódszámú) felhívás. 
További információ: 
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https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-
felhvs 
 

Továbbra is lehet támogatást igényelni mezőgazdasági öntözésfejlesztésre, 
meliorált utakra. 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4562-tovabbra-is-lehet-tamogatast-
igenyelni-mezogazdasagi-vizgazdalkodasi-agazat-fejlesztesere 
 

Folyamatos a vírushelyzethez kapcsolódó átmeneti támogatások kifizetése. 
További információ: 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-
/journal_content/56/20182/8846748?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content 
 

Módosult a „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása” című (VP4-11.1.-11.2.-18 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-cm-
vp4-111-112-18-kdszm-felhvs-dokumentcija 
 

Módosult a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései” című (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú) felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-
szennyvzkezelsi-fejlesztsei-cm-vp6-7214-17-kdszm-felhvs- 
 

Módosult a „VP2-4.1.3-20 Kertészeti üzemek korszerűsítése” című felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp2-413-20-kertszeti-zemek-korszerstse-cm-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 


