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2019. július 16.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  

Cím: 
A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények 

tehetséggondozó programjainak támogatása 
Benyújtási 
határidő: 2019. július 15. 

Pályázhatnak: 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében 
szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei. 
Szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási 
intézményei. 

Célja: 
A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó 
programjainak támogatása. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5fa817632703174b
c12584320065529f?OpenDocument 

  

Cím: 

A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő 
országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok 

megjelenésének támogatása 
Benyújtási 
határidő: 2019. július 15. 

Pályázhatnak: 

Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és 
pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek 
létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között tudományos, 
ismeretterjesztő folyóirat szerkesztése, kiadása szerepel. 

Célja: 

A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos 
hatókörű, magyar nyelvű tudományos és/vagy ismeretterjesztő, nyomtatott 
folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/dad97a0a5d0de8fb
c12584320062d403?OpenDocument 

  

Cím: 
A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik 

támogatása 
Benyújtási 
határidő: 2019. július 15. 

Pályázhatnak: 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében 
szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint 
ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében 
szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával) 

Célja: A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeinek támogatása. 
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További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/bd422e2ae871e33e
c12584320065bba3?OpenDocument 

  

Cím: 
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj  

NTP-NFTÖ-19 
Benyújtási 
határidő: 

2019. július 31. 

Pályázhatnak: 

Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról 
szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban 
állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló 8-35 
éves tehetséges magánszemélyek. 

Célja: 
A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj 
támogatás formájában. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/a757c467898a703
dc125843200644ece?OpenDocument 

  
Cím: A 2019. Év Szaktanácsadójának jelölése 
Benyújtási 
határidő: 2019. augusztus 4. 

Pályázhatnak: 
Más szaktanácsadó, a szaktanácsadó önmaga, szaktanácsadó szervezet, egyéb 
agrár-élelmiszergazdaságban és vidékfejlesztésben érintett vállalkozás, 
szervezet, intézmény. 

Célja: 

Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös díjjal 
kívánja elismerni azt a szaktanácsadót, aki kiemelkedő módon, a 
mezőgazdasági termelők érdekeit legjobban szolgálva, nekik friss tudást 
átadva végzi munkáját. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d8631fd1c8fcf28ac
12584310058afc0?OpenDocument 

  

Cím: 
Pályázati felhívás kétoldalú nemzetközi kutatási projektek 

mobilitási támogatására - 2019 
Benyújtási 
határidő: 2019. augusztus 30. 

Pályázhatnak: 

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik az Akadémia irányítása alá 
tartozó kutatóközpont vagy önálló jogi személy akadémiai kutatóintézet, 
illetve a Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai 
támogatott kutatócsoport alkalmazásában állnak. 

Célja: 

A támogatás célja az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében 
megvalósuló 2-3 éves nemzetközi kutatási projektek támogatása a 
projektekhez kapcsolódó utazási költségek finanszírozásával. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-ketoldalu-nemzetkozi-
kutatasi-projektek-mobilitasi-tamogatasara-2019-109830 
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Cím: 
Nemzetközi kutatási infrastruktúrák kihasználtságának 

támogatása 
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 (KI) által nyújtott kutatási és mérési 
lehetőségek igénybe vételét támogassa a magyar kutatók számára, különös 
tekintettel azokra az infrastruktúrákra, amelyekhez Magyarország teljes jogú 
tagként csatlakozott. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32ad87fee1504ed9
c125841b0030a0da?OpenDocument 

  
Cím: Gábor Dénes-Díj 2019 
Benyújtási 
határidő: 

2019. október 10. 

Pályázhatnak: 

Az innovációt aktívan művelő magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-
gazdasági vezető) szakemberek, - akik itthon, vagy határainkon túl, a 
természettudományos szakterületek valamelyikén:  

 kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,  
 jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét 

tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,  
 megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív 

tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a 
fenntartható fejlődéshez,  

 személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották 
intézményük innovációs készségét és képességét. 

Célja: 

A Gábor Dénes-díjak alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált 
innovatív magatartás elismerése. A Gábor Dénes-díj egy 125 mm átmérőjű 
bronz plakett, amely a Díj és a kitüntetett nevét, a kitüntetés évszámát, a 
névadó tudós hologram képét tartalmazza. A díjat díszoklevél és pénzdíj 
egészíti ki. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/gabor-denes-dij-2019-109877 

 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Barnamezős területek 
rehabilitációja” című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-barnamezs-terletek-
rehabilitcija-cm-top-211-15-kdszm-felhvs-2 
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Társadalmi egyeztetésen a „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti 
minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása” elnevezésű felhívás 
tervezete 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-
minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa-elnevezs-felhvs-tervezete 
 

Módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása” című felhívás  
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-cm-
felhvs--2 
 

Események: 
XIV. Gyógy-Bor Napok – Büki Gasztrofesztivál 
A rendezvény időpontja: 2019. július 17-21. 
Helyszíne: Bükfürdő Thermal & Spa parkolója 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/xiv-gyogy-bor-napok-buki-gasztrofesztival/ 

 

IV. Töröki Szárnyas Fesztivál 
A rendezvény időpontja: 2019. augusztus 2-3. 

Helyszíne: 5200 Törökszentmiklós, Wesselényi u. 49. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/iv-toroki-szarnyas-fesztival/ 

 

Pécsi Sörfesztivál 
A rendezvény időpontja: 2019. augusztus 9-11. 

Helyszíne: Pécsi Expo Center 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/pecsi-sorfesztival/ 
 

Boglári Szüreti Fesztivál 
A rendezvény időpontja: 2019. augusztus 16-20. 

Helyszíne: 8630 Balatonboglár, Szentmihályi u. 1. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/boglari-szureti-fesztival/ 
 
 
 
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 


