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2019. június 5.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 
 

  
Cím: Felhívás a JSPS posztdoktori pályázatán való részvételre 
Benyújtási 
határidő: 2019. június 28. 

Pályázhatnak: 

A jelentkezés feltételei: 
 Magyar állampolgárság vagy állandó magyarországi lakcím. (Nem 

pályázhatnak sem azok a kettős állampolgárságú kutatók, akiknek az 
egyik állampolgársága japán, sem azok a kutatók, akiknek japán állandó 
lakcímük van). 

 Az ösztöndíj kezdetekor már meglévő, de 2013. április 2-nál nem 
korábban szerzett doktori fokozat. 

 A japán fogadó kutatóval egyeztetett munkaterv.  
 Nem pályázhatnak azok a kutatók, aki ugyanennek a programnak a 

keretében már kaptak ösztöndíjat. 
 Csak Phd fokozattal rendelkező jelentkezők pályázata fogadható be. (Az 

orvosi és jogi doktori fokozat nem minősül a pályázat szempontjából 
elfogadható doktori fokozatnak). 

Célja: 

Más országok fiatal és kiváló posztdoktori kutatói számára lehetőséget 
nyújtsanak, a házigazdák irányítása alatt együttműködő kutatást folytassanak 
az egyetemek és más japán intézmények vezető kutatócsoportjaival. A 
program lehetővé teszi az ilyen kutatók számára, hogy saját kutatásaikat 
előmozdítsák, miközben hozzájárulnak a kutatás előrehaladásához Japánban 
és a partnerországokban. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazasi-lehetoseg-meghosszabbitasafelhivas-a-
jsps-posztdoktori-palyazatan-valo-reszvetelre-109749 

  

Cím: 
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása 

2019-2.1.1-EUREKA 
Benyújtási 
határidő: 2019. július 5. 

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

Célja: 

A konstrukció célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások 
nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA 
programban való magyar részvétel támogatása, illetve ezen keresztül: 

 a magyar vállalatok piacképességének növelése,  
 a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten,  
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 a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének ösztönzése 
innovatív piac-közeli projektek támogatásával, amely révén prototípus 
vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére kerül sor,  

 nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának 
elősegítése. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-
tamogatasa-2019-211-eureka/palyazati-felhivas-2019-211-eureka 

  

Cím: 

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek 
támogatása 

2019-1.1.1-PIACI_KFI 
Benyújtási 
határidő: 

2019. augusztus 5. 

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

Célja: 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás 
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 és 
megtérülést valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. 

 „B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban – felsőoktatási 
intézmények, kutató-tudásközvetítő szervezetek bevonásával – 
megvalósított KFI projektjeinek támogatása, amelyek nagy jelentőségű 
és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldását tűzik 
ki célul a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek 
részvételével. A létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi 
élet egyéb területein hasznosulva fontos problémák megoldásához 
járulnak hozzá és jelentős gazdasági, társadalmi hasznot hoznak az 
erőforrások ésszerű fókuszálásával. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/piacvezerelt-kfi-projektek-2019-111-piaci-
kfi/palyazati-felhivas-2019-111-piaci-kfi 

  

Cím: 

Produce components for various materials, including for food and 
feed, from microalgae 

BBI-2019-SO1-D2 
Benyújtási 
határidő: 2019. szeptember 4. 

Pályázhatnak: 

Mikro-, kis- és középvállalkozás, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, 
non-profit szervezetek (beleértve azokat, akik fő tevékenysége a kutatás vagy 
technológiai fejlesztés), The Joint Research Centre (Az Európai Bizottság egyik 
főigazgatósága, 5 EU tagállamban (Belgium, Németország, Olaszország, 
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Hollandia és Spanyolország) 7 kutatóintézetet foglal magába), nemzetközi 
európai érdekszervezetek. 

Célja: 

Bemutatni a mikroalga hatékony és fenntartható termesztésének, 
hasznosításának és feldolgozásának folyamatát, valamint feldolgozását értékes 
vegyszerekké és/vagy anyagokká – többek között élelmiszer- és takarmány-
összetevőkké. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2575 

  

Cím: 
Research Executive Agency (REA) 

WF-02-2019 
Benyújtási 
határidő: 

2019. szeptember 11. 

Pályázhatnak: Egyéni kutatók. 

Célja: 

A Marie Skłodowska-Curie ösztöndíjak hozzájárulnak a  
munkahelyteremtéshez, a növekedéshez és a beruházások ösztönzéséhez 
azáltal, hogy a kutatókat új ismeretekkel, készségekkel, továbbá nemzetközi és 
ágazatközi gyakorlattal vértezik fel, hogy a jövőbeni, magasrangú pozíciókat 
betöltsék, valamint a jelen és a jövő társadalmi kihívásait megoldják. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2528 

  

Cím: 

Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb 
közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése 

2019-2.1.5-EU_KP 
Benyújtási 
határidő: 2019. szeptember 30. 

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

Célja: 

Az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában és közös programjaiban 
(ECSEL, AAL, EUROSTARS, ERA-NET) való magyar részvétel előmozdítása, a 
részt vevő hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási 
kapacitásának erősítése. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-
osztonzese-2019-215-eu-kp/palyazati-felhivas-2019-215-eu-kp 

 
 
Pályázati hírek, támogatások: 
 
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 

https://akit.unideb.hu/hu/kutatasi-palyazatok

