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2019. június 18.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  

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, 
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: 

Demonstrate bio-based pesticides and/or biostimulant agents for 
sustainable increase in agricultural productivity 

BBI-2019-SO3-D4 
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, nemzetközi európai 
érdekszervezetek. 

Célja: 

A bioalapú peszticidek és/vagy biostimuláns szerek hatékony előállítása és 
alkalmazása a mezőgazdasági termelékenység fenntartása és növelése 
érdekében. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2590 

  

Cím: 

Nemzetközi kutatási infrastruktúrák kihasználtságának 
támogatása 

2019-2.1.6-NEMZ_KI 
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Benyújtási 
határidő: 

2019. szeptember 6. 

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

Célja: 

A nemzetközi kutatási infrastruktúrák által nyújtott kutatási és mérési 
lehetőségek igénybe vételének támogatása a magyar kutatók számára, különös 
tekintettel azokra az infrastruktúrákra, amelyekhez Magyarország teljes jogú 
tagként csatlakozott. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-kutatasi-infrastrukturak-
kihasznaltsaganak-tamogatasa-2019-216-nemz-ki/palyazati-felhivas-2019-216-nemz-ki 

  
Cím: "Minőség-Innováció 2019" 
Benyújtási 
határidő: 

2019. szeptember 10. 

Pályázhatnak: 

Nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások, mikro- és startup vállalkozások, 
közszféra és nonprofit szervezetek, oktatási szférában működő intézmények, 
egészségügyi szférában működő szervezetek, felelős és a környezet 
fenntarthatóságára irányuló innovációk (bármely kategóriában), potenciális 
innovációk (bármely kategóriában). 

Célja: 

Magyarország 2013-ban kapcsolódott be az évente megrendezett "Minőség-
Innováció" pályázatba, amely az innovációs teljesítmények nemzetközi 
megmérettetésére ad lehetőséget, elsődlegesen a vevői-fogyasztói igények 
szempontjait állítva fókuszba. A verseny hazai fordulóját a European 
Organization for Quality Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) Egyesület 
szervezi. Az általa kiválasztott Nemzeti Díjnyertes projektek vehetnek részt - 
saját döntésük szerint - a verseny nemzetközi fordulóján. 
Finnország 2007-ben útjára indított kezdeményezésének célja az innovációs 
eredmények nemzetközi elismertetése, a résztvevők versenyképességének 
növelése. A magyar pályázók ebben évek óta kiemelkedően sikeresek: 2014-
ben, 2015-ben és 2016-ban két-két, 2017-ben pedig egy hazai pályázat nyert 
díjat a nemzetközi zsűritől. Az NKFI Hivatal által támogatott "Minőség-
Innováció 2018" pályázat újabb sikereket hozott a hazai versenyzőknek, hiszen 
a hét Nemzeti Díjnyertes közül hat elnyerte a Finn Minőségügyi Szervezet 
elismerő oklevelét. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/dc7a63e59c518db0
c1258413004b74ad?OpenDocument 

 
Pályázati hírek, támogatások: 

Módosult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” 

című felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cm-
felhvs--1 
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Szálas fehérjenövény támogatáshoz kapcsolódó előzetes adategyeztetés (2019) 
További információ: 
https://www.agrarszektor.hu/palyazatok/szalas-feherjenoveny-tamogatashoz-kapcsolodo-el-zetes-
adategyeztetes-2019/5341.html 
 
 

Események: 
XI. Gyenesdiási Keszegfesztivál 
A rendezvény időpontja: 2019. július 6-7. 
Helyszíne: 8315 Gyenesdiás, Kárpáti-korzó 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/xi-gyenesdiasi-keszegfesztival/ 

Rozé Fesztivál – Villány 

A rendezvény időpontja: 2019. július 12-13. 
Helyszíne: 7773 Villány, Ady Endre fasor 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/roze-fesztival-villany/ 

Tiszafüredi Halasnapok 

A rendezvény időpontja: 2019. július 12-14. 
Helyszíne: 5350 Tiszafüred, Halas tér 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/tiszafuredi-halasnapok/ 
 

Bor7 Badacsonyban 

A rendezvény időpontja: 2019. július 12-28. 
Helyszíne: 8261 Badacsonytomaj (Badacsony), Badacsony Díszpark 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/bor7-badacsonyban/ 
 
 
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://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/7055654?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content

