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2019. szeptember 6.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  

Cím: 
ERA Chairs  

WIDESPREAD-06-2020 
Benyújtási 
határidő: 2019. november 14. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

Az EKT-tanszékek kezdeményezés célja az egyetemek és kutatóintézmények 
támogatása a magas színvonalú személyi állomány vonzása és megtartása 
érdekében, egy kimagaslóan képzett kutató vagy kutatási menedzser vezetése 
alatt, ezzel együtt pedig szerkezeti változások végrehajtása a fenntartható 
alapokon elért kiváló eredmények érdekében. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2833 

  

Cím: 

Sustainability of bio-based products –  
international governance aspects and market update 

FNR-18-2020 
Benyújtási 
határidő: 

2020. január 22. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A tudomány jelenlegi vívmányaira építve, beleértve múltbeli és folyamatban 
levő EU által finanszírozott projekteket, ez az intézkedés összegyűjti a világ 
fenntarthatósággal foglalkozó szakértőit a bio-alapú innováció terén (a bio-
alapú termékekre összpontosítva) annak érdekében, hogy erősítse a 
fenntarthatósági célokkal és a zöld innovációval kapcsolatos közös 
megegyezést, továbbá hogy megbízható és könnyen használható adatokat 
biztosítson a politikaalkotók, a fogyasztók és a végfelhasználók számára. A 
biogazdaság európai és nem európai kulcsvezetőivel és nemzetközi 
szervezeteivel, valamint a bio-alapú iparral való együttműködés határozottan 
javasolt. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2898 
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Cím: 
Public engagement for the Bioeconomy 

FNR-10-2020 
Benyújtási 
határidő: 2020. január 22. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A biogazdaság olyan ágazatokat és rendszereket foglal magába, amelyek 
biológiai erőforrásokat használnak, állítanak elő, kezelnek vagy azok által 
vezéreltek. A biogazdaság felé történő sikeres átmenet a gazdaságnak mind a 
kínálati mind a keresleti oldaláról mély átalakítást igényel és különböző 
szorzókat tartalmaz (fogyasztók, kiskereskedők stb.). A pályázatoknak ágazati 
kommunikációs tevékenységekre kell építeniük nemzeti, regionális és helyi 
szinten a biogazdasággal kapcsolatos figyelemfelhívó kampányokon keresztül 
az európai polgárok számára. Az intézkedéseknek a biogazdasági területek 
környezeti és társadalmi előnyeit kell népszerűsíteniük a fenntartható 
termelésre, fogyasztásra és életmódra való figyelemfelhíváson és oktatások 
keresztül. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2894 

  

Cím: 
Integrated health approaches and alternatives to pesticide use 

SFS-04-2019-2020 
Benyújtási 
határidő: 2020. január 22. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

Az altéma keretében megvalósuló projektek integrált megközelítések 
tesztelését és bevezetését valósítják meg a növényvédő szerek növényi, 
emberi, állati és ökológiai egészségre gyakorolt hatásainak értékelésére. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2910 

  

Cím: 

A network of European bioeconomy clusters to advance bio-based 
solutions in the primary production sector 

CE-FNR-15-2020 
Benyújtási 
határidő: 

2020. január 22. 
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Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A pályázat célja ösztönözni az üzleti modellek elfogadását az érdekelt felek 
(különösen az elsődleges termelők) között, egyértelmű hangsúlyt fektetve a 
mezőgazdaságra és az erdőgazdálkodásra. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2870 

  

Cím: 
Closing nutrient cycles 

CE-RUR-08-2018-2019-2020 
Benyújtási 
határidő: 

2020. január 22. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A pályázatoknak a régiók közötti és a régión belüli egyensúlyhiányokkal kell 
foglalkozniuk az agrár-élelmiszeripar vagy az erdészeti ágazat 
melléktermékeiből, illetve a szennyvízből és a szennyvíziszapból származó 
tápanyagok hatékony visszanyerésével, valamint új műtrágyákká történő 
átalakítással. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2872 

  

Cím: 

Strengthening the European agro-ecological  
research and innovation ecosystem 

FNR-01-2020 
Benyújtási 
határidő: 2020. január 22. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A pályázatokban az agroökológiai élő laboratóriumok (LL) és kutatási 
infrastruktúrák (RI) európai hálózatának keretét kell kifejleszteni. Egy ilyen 
keretnek lehetővé kell tennie az agroökológiai folyamatok táj szintjén történő 
megragadását, és fel kell gyorsítania az átmenetet a fenntartható gazdálkodási 
gyakorlatok irányába azáltal, hogy népszerűsíti a területi alapú innovációt egy 
kölcsönösen kreatív környezetben. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2887 



 

AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK ÉS TANGAZDASÁG 

FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG 

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

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

 

4 

  

Cím: 

Developing long-term monitoring and evaluation  
frameworks for the Common Agricultural Policy 

FNR-02-2020 
Benyújtási 
határidő: 

2020. január 22. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A projekt támogatja a mezőgazdasági politika ellenőrző és értékelő kereteinek 
hosszútávú fejlesztését. Amennyiben ez lehetséges, ezek a keretek az 
összefüggéseken, eredményeken és hatásmutatókon kell, hogy alapuljanak és 
tükrözniük kell a modernizáció, az egyszerűsítés és a pontosság igényeit. A 
projektben létre kell hozni a mutatók, a helyettesítő értékek és az 
adatszükséglet jegyzékét, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági politika jobb 
tervezését társadalmi, környezeti és gazdasági értelemben. A megvalósító 
konzorciumnak az érintett tudományterületekre és a vezető testületekre kell  
hagyatkoznia. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2888 

 
Pályázati hírek, támogatások: 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Barnamezős területek 

rehabilitációja” című (TOP-2.1.1-16 kódszámú) felhívás 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-barnamezs-terletek-
rehabilitcija-cm-top-211-16-kdszm-felhvs 
 

Társadalmi egyeztetésen a VP3-4.2.1-4.2.2-19 "A Rövid Ellátási Lánchoz 
kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén" 
pályázati felhívás, mely keretében élelmiszer-feldolgozó és borászati üzemek 
fejlesztése lehetséges.   
További információ:  
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4152-uj-rel-hez-kapcsolodo-elelmiszeripari-es-
boraszati-beruhazasok-tamogatasa 
 

Új támogatásra pályázhatnak a szarvasmarha tenyésztők 
További információ:  
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4177-uj-tamogatasra-palyazhatnak-a-
szarvasmarha-tenyesztok 
 

Hamarosan megjelenik a VP3-9.1.1-19 „Termelői csoportok és szervezetek 
létrehozása” elnevezésű felhívás, melynek keretében támogatási kérelmet 

https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4177-uj-tamogatasra-palyazhatnak-a-szarvasmarha-tenyesztok
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mezőgazdasági és erdészeti ágazatban működő termelői csoportok létrehozására 
és működésére lehet benyújtani. A támogatási kérelmek benyújtására 2019. 
október 14. napjától 2021. október 13. napjáig lesz lehetőség. 
További információ:  
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4151-hamarosan-termeloi-csoportok-es-
szervezetek-letrehozasara-lehet-palyazni 
 

Események: 
28. Budapest Borfesztivál 
A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 5-8. 
Helyszíne: Budai Vár 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/28-budapest-borfesztival/ 

XIII. Kaposvári Állattenyésztési Napok 

A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 13-15. 
Helyszíne: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/xiii-kaposvari-allattenyesztesi-napok/ 

Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár 

A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 26-29. 
Helyszíne: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/omek-2019-orszagos-mezogazdasagi-es-elelmiszeripari-kiallitas-es-
vasar/ 

32. Bábolnai Gazdanapok – az OMÉK társrendezvénye 

A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 5-8. 
Helyszíne: 2943 Bábolna, Mészáros út 1. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/32-babolnai-gazdanapok-az-omek-tarsrendezvenye/ 

SMARTFARM 

A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 5-7. 
Helyszíne: 2943 Bábolna, Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/smartfarm-precizios-mezogazdasagi-konferencia-kiallitas-es-
bemutato/ 
 
 
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 


