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2019. szeptember 10.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  

Cím: 
A comprehensive vision for urban agriculture 

FNR-03-2020 
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 városi mezőgazdaság, számos különböző formájában, egy egész sor kihívásra 
képes választ adni, amely a városi élethez kapcsolódik. Szükséges a városi 
mezőgazdaság holisztikus megközelítése annak érdekében, hogy egy átfogó 
víziót lehessen kialakítani a jövőbeni szerepéről, továbbá hogy látni lehessen, 
az európai irányelvek hogyan támogathatják a fejlesztését, beleértve a kutatást 
és innovációt. A pályázatokban a legújabb tanulmányokból és korábbi 
projektekből származó tudásra és adatokra kell építeni, és célul kell kitűzni a 
tudás- és tapasztalatcserét a városi gazdálkodás területén. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2889 

  

Cím: 

Towards a European research and  
innovation roadmap on soils and land management 

FNR-04-2020 
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 felhívás keretében megvalósított tevékenységeknek a talaj- és 
területgazdálkodás szélesebb terén egy olyan hatékony intézkedési keretet kell 
létrehozniuk, amelyek lehetővé teszik az erőforrások összegyűjtését, az 
erőfeszítések koordinációját, valamint a kutatási és innovációs intézkedések 
(program) koherens portfóliójának fejlesztését. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2890 
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Cím: 
Supporting the food safety systems of the future 

FNR-08-2020 
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 egy olyan kutatási és innovációs platform kifejlesztésére kell 
irányulniuk, amely az élelmiszerbiztonságban érdekelt európai szereplők 
együttműködését és koordinációját szolgálják. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2892 

  

Cím: 

Defossilising agriculture – solutions and  
pathways for fossil-energy-free farming 

LC-FNR-06-2020 
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 biogazdaságtól azt várják, hogy hozzájárul a fosszilis alapú termékek, 
anyagok és energia helyettesítéséhez, ezáltal segítve a gazdaság szén-dioxid-
mentesítését. A pályázatokban a következő részterületek egyikével szükséges 
foglalkozni: 
A: (2020) Utak a fosszilis energiától mentes mezőgazdaság felé (Koordinációs 
és támogatási intézkedés) 
B: (2020) Piacközeli megoldások a fosszilis energiától mentes gazdálkodáshoz 
(Innovációs intézkedés). 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2899 

  

Cím: 

Connecting consumers and producers in innovative  
agri-food supply chains 

RUR-05-2020 
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). 
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Célja: 

A Közös Agrárpolitika (KAP) fokozottabb piaci orientációjával való 
összefüggésben az egyik meghatározott 2020 utáni KAP cél, hogy helyreállítsák 
a gazdálkodók élelmiszerláncban betöltött pozícióját. A tevékenységek során 
konkrét módokat kell vizsgálni arra, hogy a gyártók együttműködjenek olyan 
lehetőségek mentén, amelyek a fogyasztók által vezéreltek és a gazdálkodók 
jövedelmének növekedéséhez vezetnek (például méretgazdaságosság, 
okosabb elosztás, az ökológiai lábnyom csökkentése, területi megközelítések 
stb.), építve a hatékony és alkalmazható megközelítések jó példáinak 
sorozatára. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2903 

  

Cím: 

Innovative agri-food value chains:  
boosting sustainability-oriented competitiveness 

RUR-06-2020 
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 élelmiszer-ellátó rendszerek számos egymással összefüggő kihívással 
néznek szembe, amelyek veszélyeztetik a fenntarthatóságukat, mint például a 
változó éghajlati viszonyok, romló természeti erőforrások, növekvő 
kiegyensúlyozatlan erőviszonyok az agrár-élelmiszeripari értékláncban, 
változó demográfia és étkezési szokások. Építve a tudomány jelenlegi 
vívmányaira, a pályázatokban fel kell térképezni és értékelni a meglevő 
innovációkat és (újra)tervezni, valamint kikísérletezni innovatív, módszeres 
megközelítéseket az agrár-élelmiszeripari értékláncokhoz, amelyek 
felszabadítják a bennük rejlő teljes potenciált, a gazdasági, társadalmi és 
környezeti fenntarthatóság elérése, valamint az együttműködés előmozdítása, 
nevezetesen a gazdálkodók bevonása céljából. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2904 

  

Cím: 
Reducing food losses and waste along the agri-food value chain 

RUR-07-2020 
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). 
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Célja: 

Az EU-ban évente 88 millió tonna élelmiszer vész el vagy elpazarlódik az agrár-
élelmiszeripari értéklánc mentén. Építve a tudomány jelenlegi vívmányaira, a 
pályázatokban az élelmiszer-veszteség és -pazarlás csökkentésének innovatív 
és hatékony módjait kell meghatározni, validálni és bemutatni. A 
középpontban a romlandó termékek elkerülhető veszteségeinek és 
pazarlásának megelőzése kell, hogy álljon a teljes agrár-élelmiszeripari 
értéklánc mentén az elsődleges termeléstől a háztartások végső fogyasztásáig 
és az eldobásig. A pályázatokban fontolóra kell venni az innováció különböző 
formáit, például a technológiai, társadalmi, szervezeti, vezetési és 
intézményesített formáit. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2905 

  

Cím: 
Thematic networks compiling knowledge ready for practice 

RUR-15-2018-2019-2020 
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 kutatási eredmények, módszerek, az innovatív ötletek gyakorlati 
alkalmazása és elterjedése a mezőgazdaságban gyakran elmarad. Ennek 
megszűntetése uniós szintű fellépést feltételez, a szakemberek között 
együttműködésre van szükség a tudáscsere ösztönzése érdekében, az 
erőforrások felhasználásának optimalizálása és a tudásalapú mezőgazdaság 
felé való átmenet biztosítása érdekében. A legkorszerűbb ismeretek átfogó 
ismertetésének kell a pályázat hozzáadott értékének alapját képeznie. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2906 

  

Cím: 
Stepping up integrated pest management 

SFS-06-2018-2020 
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 pályázat keretében olyan tevékenységek támogathatóak, amelyek egy közös 
platform alá vonják az egyes IPM modelleket és döntéstámogatói rendszereket. 
Továbbá lehetővé teszik e rendszerek különféle földrajzi körülmények között 
történő alkalmazását. 
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További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2912 

  

Cím: 
Genetic resources and pre-breeding communities 

SFS-28-2018-2019-2020 
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 téma keretében megvalósuló tevékenységek célja a genetikai erőforrások 
kezelésével és használatával kapcsolatos kapacitások növelése, valamint az 
ezen területet érintő globális kötelezettségvállalások végrehajtása. A 
tevékenységek középpontjában Európa áll, a megvalósítás során ugyanakkor a 
nemzetközi erőforrásokat és tevékenységeket is figyelembe szükséges venni. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2916 

 
Események: 
Bioétel- és Borfesztivál 
A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 13-15. 
Helyszíne: 4200 Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 59. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/bioetel-es-borfesztival-hajduszoboszlo/ 

VI. Országos Állatorvos-Agrár Sportnap és Családi Hétvége 

A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 21. 
Helyszíne: 2890 Tata, Baji út 21. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/vi-orszagos-allatorvos-agrar-sportnap-es-csaladi-hetvege/ 

XV. Fehérvári Lecsófőző Vigasság 

A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 21. 
Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/xv-fehervari-lecsofozo-vigassag/ 
 
 
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 


