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2019. szeptember 23.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 
 

  

Cím: 
Agri-Aqua Labs 

SFS-30-2018-2019-2020 
Benyújtási 
határidő: 

2020. szeptember 8. 

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 „agri lab” projektek adott problémákra koncentrálva az alap- és alkalmazott 
tudás közötti kapcsolat feltárására irányulnak, olyan eszközök kialakítása és 
tesztelése céljából, amelyek a növénytermesztés, illetve állattenyésztés 
területein alkalmazhatók. A projekteknek a fejlesztéssel érintett állatfajok 
vonatkozásában genomikai vizsgálatot és fenotipizálást kell megvalósítaniuk, 
az azonosítást bioinformatikai elemzéssel kell támogatni. A pályázatok 
keretében megvalósuló kutatásnak egy vagy több, értékes génszekvenciákkal 
rendelkező állatfajra (főként szarvasmarha, baromfi, sertés és birka, lazac) 
szükséges koncentrálni. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2917 

  

Cím: 
Sustainable Intensification in Africa 

SFS-35-2019-2019 
Benyújtási 
határidő: 

2020. szeptember 8. 

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 olyan pályázatok megvalósítására nyílik lehetőség, amelyek 
Afrikában a mezőgazdaság intenzifikációjára alkalmas, fenntartható, 
rendszerszerű megközelítést alkalmazó termelési rendszerek létrehozására 
vagy az afrikai talajminták elemzésére és nyílt, online adatbázisba történő 
rendezésére irányulnak. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2918 
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Cím: 
Healthy soils for healthy food production 

SFS-40-2020 
Benyújtási 
határidő: 2020. szeptember 8. 

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 EU és Kína hasonló kihívásokkal néz szembe a talaj egészségének növelését 
és a növekvő népesség számára több jó minőségű élelmiszer előállítását 
illetően. A pályázatokban elemezni szükséges a talaj-helyreállítási stratégiákat 
és fel kell mérni a műtrágya fenntartható használatát a mezőgazdasági 
termelés számára, beleértve a társadalmi-gazdasági és környezeti 
szempontokat. A talaj és az előállított élelmiszer minőségének a növelését 
szolgáló eszközök és módszerek értékelésére a pályázat kiterjed. Továbbá, 
ugyancsak foglalkozni szükséges a talajromlás és a további talajerózió 
megelőzésének szempontjaival. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2919 

  

Cím: 
Felterjesztési felhívás 

Idén 31. alkalommal kerül átadásra a Gábor Dénes-díj 
Benyújtási 
határidő: 2019. október 10. 

Pályázhatnak: 

Az ideális jelölt olyan, 
 jelenleg is tevékeny, új tudást létrehozó szakember (kutató, fejlesztő, 

feltaláló, műszaki-gazdasági vezető), aki szakterületén jelentős, az 
elmúlt 5 évben gyakorlatban bevezetett, konkrét tudományos és/vagy 
műszaki-szellemi alkotást hozott létre, amelyet eredményesen 
hasznosít és alkalmaz; 

 kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat, 
kimagasló tudását színvonalas oktatói/nevelői tevékenysége során 
környezetének átadja, szakterületén jelentős társadalmi aktivitást fejt 
ki; 

 innovatív tevékenységével hozzájárul a környezeti értékek 
megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez; 

 illetve személyes közreműködésével megalapozza és fenntartja 
intézményük innovációs készségét és képességét. 

Célja: 

A NOVOFER Alapítvány július közepén tette közzé felterjesztési felhívását, 
amelyben felkéri a szakmai és egyéb szervezeteket a civil szféra egyik 
legnevesebb műszaki alkotói elismerésére – a Gábor Dénes-díjra – való 
felterjesztésre. A díjjal nemcsak a hazai műszaki és természettudományi 
felsőoktatás képviselőit, a jelentősebb ágazatok, ill. iparágak 
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(távközlés/információs technológiák, gépipar/járműipar, 
biotechnológia/gyógyszeripar, mezőgazdaság, környezetvédelem, energia-
/vízgazdálkodás, közlekedés/logisztika, orvostudomány/életminőség javítása, 
stb.) kutató-fejlesztő szakembereit kívánjuk elismerni és további alkotó 
munkára ösztönözni, hanem a határainkon túl élő magyar nemzetiségű, 
magyarul tudó innovatív, eredményes szakembereket is. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/iden-31-alkalommal-kerul-atadasra-a-gabor-
denes-dij-109965 

 
Események: 

23. Csabai Kolbászfesztivál 

A rendezvény időpontja: 2019. október 24-27. 

Helyszíne: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/23-csabai-kolbaszfesztival/ 

Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep – Hortobágy 

A rendezvény időpontja: 2019. október 26. 

Helyszíne: 4071 Hortobágy 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/szent-domotor-napi-behajtasi-unnep/ 

Dömötör-napi Vásár Nagykőrösön 

A rendezvény időpontja: 2019. október 27. 

Helyszíne: 2750 Nagykőrös, Alsójárás dűlő 1. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/domotor-napi-vasar-nagykoroson/ 
 
 
 
 
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 


