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2019. október 17.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  

Cím: 

Kompetencia központok létrehozása – 
Kutatási infrastruktúra fejlesztése 

2019-1.3.1-KK 
Benyújtási 
határidő: 

2019. október 30. 

Pályázhatnak: 

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai 
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 
rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint: 

 a kiírás szerinti vállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt 
teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA 
vagy a KATA hatálya alá, 

 államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, 
amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint 
kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 

 a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 
83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 

Célja: 

Célunk piaci megalapozottságú kutató-fejlesztő és innovációs bázisok 
létrehozása a felsőoktatási intézményekben, amelyek a vállalati partnerek 
számára korszerű kutatási hátteret biztosítanak innovációs, fejlesztési 
célkitűzéseik eredményes megvalósításához. A program a felsőoktatási 
intézmények számára piacképes, versenyképes erőforrások kialakítását, aktív 
és folyamatos együttműködést az üzleti partnerekkel, ezen keresztül a 
támogatott projekt befejezését követően is fenntartható gazdasági modellt 
biztosít. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kompetencia-kozpontok-letrehozasa-2019-
131-kk/palyazati-felhivas-2019-131-kk 

  
Cím: Nemzeti Agrártehetség Program Kitüntető Pályázata 
Benyújtási 
határidő: 

2019. november 15. 

Pályázhatnak: 

Doktoranduszok: 
 magyar agrár-felsőoktatási hallgatói jogviszony megléte; 
 kiemelkedő szintű hallgatói/kutatói/oktatói szerepvállalás; 
 doktori képzésben eltöltött két sikeres év, vagy sikeres komplex vizsga 

megléte; 
 36. életévét még nem töltötte be. 
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Fiatal kutatók:  
 jogviszony megléte,  
 valamely, az Agrárminisztériumhoz tartozó kutatóintézettel; 
 valamely agrár-felsőoktatási intézménnyel; 
 valamely agrár-felsőoktatási intézményhez tartozó kutatóintézettel; 
 részvétel valamely felsőoktatási intézmény doktori képzésében; 
 kiemelkedő szakmai, oktatói, kutatói és publikációs tevékenység; 
 36. életévét még nem töltötte be. 

Célja: 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ pályázatot hirdet a magyar 
agráriumban tevékenykedő doktorandusz hallgatók és fiatal kutatók számára, 
a jó mezőgazdasági gyakorlat szempontjából releváns, fontos, a gyakorlatba is 
adaptálható kutatómunkájuk támogatása és eredményeik elismerése céljából. 

További 
információ: 

https://www.naik.hu/hirek/palyazati-felhivas 

  

Cím: 
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program 

KKP_20 
Benyújtási 
határidő: 

2019. november 26. 

Pályázhatnak: 

A jelen pályázati kiírásra magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel 
rendelkező 

 felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési 
szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, 
amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül; 

 non-profit szervezet, ha főtevékenysége alapján kutatás-fejlesztést 
végző szervezetnek minősül és magyar vagy külföldi állampolgárságú, 
PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutató pályázhat 
együttesen, 

amennyiben a vezető kutató megfelel az alábbi feltételek egyikének: 
 2017. január 1-jét követően sikeresen zárt le, vagy 2020. szeptember 1-

je előtti tervezett zárással jelenleg is vezet egy ERC által támogatott 
Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, vagy Synergy Grant 
projektet; 

 2017. január 1-jét követően nyújtott be pályázatot az ERC Starting 
Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, vagy Synergy Grant 
kategóriában, amely pályázata az értékelés második fordulójában részt 
vett, de forráshiány miatt nem nyert támogatást; 

 2018. január 1-jét követően sikeresen lezárt, legalább 100 millió Ft 
költségvetéssel, vezető kutatóként megvalósított egyéni alapkutatási 
pályázata volt valamely jelentős nemzetközi kutatási alapnál (pl. 
Wellcome Trust, Howard Hughes, NIH). 

Célja: 
Az Európai Kutatási Tanács (ERC) által meghirdetésre kerülő támogatási 
programokban való sikeres részvételre nyújtson felkészülési lehetőséget olyan 
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kutatók számára, akik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe 
tartozásukat bizonyították. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/elvonal-kutatoi-kivalosagi-program-kkp-
20/palyazati-felhivas-kkp-20 

 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 

kódszámú) felhívás  
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16-
kdszm-felhvs- 
 

Támogatás a mezőgazdasági termelőeszközökben okozott viharkárok után 
További információ:  
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4224-uj-tamogatas-a-mezogazdasagi-
termeloeszkozokben-okozott-viharkarok-utan 
 

Bővül az agrárberuházások kamattámogatása 
További információ:  
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4194-bovul-az-agrarberuhazasok-
tamogatasa 

 
Események: 
Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál 
A rendezvény időpontja: 2019. október 18-20. 

Helyszíne: 2890 Tata, Kastélytér, tóparti sétány 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/oreg-tavi-nagy-halaszfesztival/ 

Szoboszlói Szüreti Mulatság 

A rendezvény időpontja: 2019. október 18-20. 

Helyszíne: 4200 Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 59. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/szoboszloi-szureti-mulatsag/ 

Orchidea és Bromélia Kiállítás – Vajdahunyadvár 

A rendezvény időpontja: 2019. november 7-10. 

Helyszíne: 1146 Budapest, Városliget 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/orchidea-es-bromelia-kiallitas-vajdahunyadvar-2/ 
 

Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár 

A rendezvény időpontja: 2019. november 8. és 2020. január 1. 

Helyszíne: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 
További információ: 

https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4224-uj-tamogatas-a-mezogazdasagi-termeloeszkozokben-okozott-viharkarok-utan
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4194-bovul-az-agrarberuhazasok-tamogatasa
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4194-bovul-az-agrarberuhazasok-tamogatasa
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4194-bovul-az-agrarberuhazasok-tamogatasa
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https://agroforum.hu/programok/budapesti-adventi-es-karacsonyi-vasar/ 

Szent Márton Újborfesztivál és Libator 

A rendezvény időpontja: 2019. november 9-10. 

Helyszíne: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 75. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/szent-marton-ujborfesztival-es-libator-szentendre/ 

XIV. Növényorvos Nap 

A rendezvény időpontja: 2019. november 14. 

Helyszíne: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/xiv-novenyorvos-nap/ 

XVIII. Tihanyi Gardafesztivál 

A rendezvény időpontja: 2019. november 15-16-17. 

Helyszíne: 8237 Tihany 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/xviii-tihanyi-gardafesztival/ 

Magyarok Vására 

A rendezvény időpontja: 2019. november 17. 

Helyszíne: 5100 Jászberény, Ferencesek tere 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/magyarok-vasara-jaszbereny/ 

IV. Csokoládé és Kézműves vásár 

A rendezvény időpontja: 2019. november 23-24. 

Helyszíne: 9700 Szombathely, Simon István u. 2-6. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/iv-csokolade-es-kezmuves-vasar-szombathely/ 
 
 
 
 
 
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 


