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2019. december 4.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  
Cím: Élvonal - kutatói kiválósági program 
Benyújtási 
határidő: 

2019. december 17. 

Pályázhatnak: 

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

Célja: 

Az Európai Kutatási Tanács (ERC) által meghirdetésre kerülő támogatási 
programokban való sikeres részvételre nyújtson felkészülési lehetőséget olyan 
kutatók számára, akik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe 
tartozásukat bizonyították - elsősorban, de nem kizárólagosan - azzal, hogy 

 2017. január 1-jét követően sikeresen zártak le egy ERC által támogatott 
- Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced Grant (AdG), 
vagy Synergy Grant (SyG) - projektet, vagy  

 2017. január 1-jét követően az ERC támogatására benyújtott (StG, CoG, 
AdG, SyG) pályázatuk a nemzetközi zsűri értékelés döntése alapján a 
kiválasztás második körébe jutott, de ott forráshiány miatt támogatást 
nem nyert. 

További 
információ: 

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

  

Cím: 
A Bognár József közgazdaság-kutató alapítvány  

2019. évi pályázati felhívása 
Benyújtási 
határidő: 

2020. február 15. 

Pályázhatnak: A pályázaton részt vehet minden 35. életévét be nem töltött magyar, vagy 
külföldi személy. 

Célja: 

A pályázat témaköre: Fenntarthatóság és környezetvédelem 
A környezetvédelem szerepe különböző üzemméretekben, a gazdasági 
értéktermelésben, amely hozzájárul a fenntarthatósághoz, a foglalkoztatáshoz 
és az egészséges életmódhoz. 

További 
információ: 

https://mta.hu/data/cikkek/Felhivas-logoval.pdf 

  

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

Magyar-vietnámi alkalmazott  
kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat 

2019-2.1.12-TÉT_VN 
Benyújtási 
határidő: 

2020. február 14. 

Pályázhatnak: 
Felsőoktatási intézmény, egyéb költségvetési kutatóhely, vállalkozás (nem 
kutató jellegű), nonprofit kutatóhely. 

Célja: 

Olyan magyar-vietnami együttműködésben megvalósuló KFI projektek magyar 
résztvevőinek támogatása, amelyek eredményeként magas szakmai 
színvonalú, közös kutatás-fejlesztési és innovációs projektek valósulnak meg. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-vietnami-alkalmazott-kf-
egyuttmukodesi-palyazat-2019-2112-tet-vn/palyazati-felhivas 

  
Cím: Research and Innovation Staff Exchange 
Benyújtási 
határidő: 

2020. április 28. 

Pályázhatnak: Egyéni kutatók. 

Célja: 

A kutató- és innovációs munkaerőcsere program (RISE) nemzetközi és 
szektorközi együttműködést támogat a kutató- és innovációs munkaerő 
cseréjén keresztül, valamint tudás- és ötletmegosztással a kutatástól a piacig 
(és oda-vissza). 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3088 

  
 
Események: 

Karintia szója roadshow – Győr 

A rendezvény időpontja: 2019. december 10. kedd 9:00 

Helyszíne: Fehér Akác Étterem – 9099 Pér, Fehérvári út 86/13. (71-es km) 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/karintia-szoja-roadshow-gyor-3/ 

Karintia szója roadshow – Sárvár 

A rendezvény időpontja: 2019. december 12. csütörtök 8:30 

Helyszíne: Park Inn by Radisson Sárvár Resort and Spa – 9600 Sárvár, Vadkert u. 4. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/karintia-szoja-roadshow-sarvar-3/ 

X. Borbála-napi Borbál  

A rendezvény időpontja: 2019. december 14. 

Helyszíne: Anna Grand Hotel (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 1. )  
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/x-borbala-napi-borbal/ 
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Karácsonyi hétvége a Katica Tanyán 

A rendezvény időpontja: 2019. december 21-22-23. 

Helyszíne: Katica Tanya Élményközpont (7477 Patca) 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/karacsonyi-hetvege-a-katica-tanyan/ 

Winelovers Borszilveszter 

A rendezvény időpontja: 2019. december 31. 

Helyszíne: InterContinental Budapest (1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 12-14.) 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/winelovers-borszilveszter/ 
 
 
 
 
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 


