
 

AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK ÉS TANGAZDASÁG 

FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG 

H-4002 Debrecen Egyetem tér 1. Pf.: 400 

Tel/fax: 52/415-873, email: deakit@agr.unideb.hu 

 

1 

2019. június 24.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  

Cím: 

Model the composition of bio-based residual streams and its 
evolution to optimise its management and processing 

BBI-2019-SO2-R7 
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: 

Megfelelő analitikai eszközök és innovatív algoritmusok kidolgozása és 
tesztelése a különböző szerves maradványáramlatok összetételének 
modellezéséhez, illetve azok nyomon követése és elemzése. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2588 

  

Cím: 

Develop sustainable bio-based materials for high-volume 
consumer products 

BBI-2019-SO3-R8 
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 nagy teljesítményű fogyasztói termékekhez funkcionális tulajdonságokkal 
rendelkező, biológiai alapú anyagok kifejlesztése, amelyek jobban teljesítenek, 
mint a hasonló alkalmazásokban használt fosszilis alapú műanyag. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2593 

  

Cím: 

Produce bio-based functional ingredients and additives for high-
end markets 

BBI-2019-SO3-D3 
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 
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technológiai fejlesztés), The Joint Research Centre, nemzetközi európai 
érdekszervezetek. 

Célja: 

Azon funkcionális összetevők és adalékanyagok hatékony termelésének 
bemutatása a fenntartható módon beszerzett biomassza alapanyag-
áramlatokból új értékláncok és üzleti modellek segítségével, amelyek 
maximális előnyöket biztosítanak a társadalom számára. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2589 

  

Cím: 
Individual Fellowships 

MSCA-IF-2019 
Benyújtási 
határidő: 

2019. szeptember 11. 

Pályázhatnak: Egyéni kutatók. 

Célja: 

A pályázat a legjobb vagy legígéretesebb kutatókat támogatja egyéni, 
transznacionális ösztöndíjak formájában az EU tagállamaiban vagy a Horizont 
2020 társult országokban történő foglalkoztatásra. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2603 

  
Cím: Campus Mundi - Ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz 
Benyújtási 
határidő: 

2019. október 10. 

Pályázhatnak: 
Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) 
magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló 
hallgatója. 

Célja: 

A kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni 
tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek 
részt. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak 
külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai 
kurzusra jelentkezhetnek (kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi 
tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/73b1f1ae18b485d6
c125841b00697b9f?OpenDocument 

  
Cím: CEEPUS/Hallgatók mobilitása 
Benyújtási 
határidő: 

2019. október 31., 2019. november 30. 

Pályázhatnak: 
Alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók, diplomamunkán dolgozó alap- és 
mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók, alap-, mesterképzéses és PhD 
hallgatók. 

Célja: 
CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok félév áthallgatásra vagy rövid távú 
hallgatói tanulmányútra. 
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További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/62804d7fcb50670d
c125841b0069bf75?OpenDocument 

  
Cím: CEEPUS/Hálózati pályázatok 
Benyújtási 
határidő: 2020. január 31. 

Pályázhatnak: Kizárólag akkreditált felsőoktatási intézmények. 

Célja: 

A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben a hallgatók és oktatók 
mobilitása megvalósul. A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok 
keretein belül - a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig - valósítható 
meg. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/065b62151a6d277f
c125841b006769b1?OpenDocument 

 
Pályázati hírek, támogatások: 
Baromfitartók figyelem! Június 30-ig nyújthatóak be az étkezési tojást termelő 
tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatása iránti 
kérelmek. 
További információ:  
https://www.agrarszektor.hu/palyazatok/baromfitartok-figyelem-junius-30-ig-nyujthatoak-be-az-
etkezesi-tojast-termel-tyukallomanyok-valamint-tenyeszbaromfi-fajok-allatjoleti-tamogatasa-iranti-
kerelmek/5353.html 
 

Események: 
VIII. Gönci Barack Vigasság – Boldogkőváralja 
A rendezvény időpontja: 2019. július 6. 
Helyszíne: BESTILLO- kert, 3885 Boldogkőváralja 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/viii-gonci-barack-vigassag-boldogkovaralja/ 

XXIV. Bajai Halfőző Fesztivál 

A rendezvény időpontja: 2019. július 11-14. 
Helyszíne: 6500 Baja, Szentháromság tér 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/xxiv-bajai-halfozo-fesztival/ 

XIV. Gyógy-Bor Napok – Büki Gasztrofesztivál 

A rendezvény időpontja: 2019. július 17-21. 
Helyszíne: 9740 Bükfürdő, Termál krt. 32. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/xiv-gyogy-bor-napok-buki-gasztrofesztival/ 

XXIV. Balatongyöröki Borfesztivál 

A rendezvény időpontja: 2019. július 18-21. 
Helyszíne: 8313 Balatongyörök, a móló melletti sétány 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/7084038?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/7084038?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/7084038?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content
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További információ: 
https://agroforum.hu/programok/xxiv-balatongyoroki-borfesztival/ 

XXVI. Vonyarci Boros Forgatag 

A rendezvény időpontja: 2019. július 24-28. 
Helyszíne: 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth utca 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/xxvi-vonyarci-boros-forgatag/ 

Magdolna-napi Vásár – Nagykőrös 

A rendezvény időpontja: 2019. július 28. 
Helyszíne: 2750 Nagykőrös, Alsójárás dűlő 1. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/magdolna-napi-vasar-nagykoros/ 

Aratónap 2019 – Mohács 

A rendezvény időpontja: 2019. július 13. 
Helyszíne: 7700 Mohács, Kölkedi út 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/aratonap-2019-mohacs/ 
 
 
 
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 


