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2020. december 14.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  
Cím: Collegium Hungaricum pályázati felhívás a 2021/2022-es tanévre 
Benyújtási 
határidő: 

2021. január 14. 

Pályázhatnak: CEEPUS tagországok akkreditált felsőoktatási intézményei. 

Célja: 

A CEEPUS programban felsőoktatási intézmények nemzetközi tematikus 
együttműködéseket hozhatnak létre, amelyen belül hallgatói és oktatói 
mobilitásokat valósíthatnak meg. 

További 
információ: 

https://tka.hu/hir/14980/ceepus-halozati-palyazatok-felsooktatasi-intezmenyek-reszere-a-
2021-2022-es-tanevre 

  
Cím: Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 
Benyújtási 
határidő: 

2021. január 24. 

Pályázhatnak: Magyar gyökerekkel rendelkező külföldi hallgatók. 

Célja: 

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram célja a magyar gyökerekkel 
rendelkező külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben 
folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/7228f548f2ddd45e
c1258630004ac35a?OpenDocument 

  
Cím: Magyar Innovációs Nagydíj 
Benyújtási 
határidő: 

2021. február 10. 

Pályázhatnak: 

Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek 
részt, amelyek a 2020. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs 
teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) 
jelentős üzleti hasznot értek el. 

Célja: 

A 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar 
Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, 
összesen nyolc kategóriában kaphatnak díjat: 
- a 2020. évi Ipari Innovációs Díj, 
- a 2020. évi Informatikai Innovációs Díj, 
- a 2020. évi Agrár Innovációs Díj, 
- a 2020. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj, 
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja, 
- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díja, 
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- "Alapkutatástól a piacig" 2020. évi Innovációs Díj (NKFIH). 
További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/0e1746a91e4cee98
c1258631006e60ed?OpenDocument 

  

Cím: 
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program 

KKP_21 
Benyújtási 
határidő: 

2021. február 16. 

Pályázhatnak: 
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Nonprofit 
kutatóhely, ELKH kutatóintézetei 

Célja: 

Jelen pályázati kiírás célja, hogy 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. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/elvonal-kutatasi/kkp-21 

  
Cím: Magyarországra szóló államközi ösztöndíj 
Benyújtási 
határidő: 

2021. február 25. 

Pályázhatnak: 

Alap vagy mester részképzésre (3-10 hónapra) elsősorban magyar nyelv és 
irodalom szakos hallgatók, valamint egyéb alap- és mesterképzésben, vagy 
osztatlan - például általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos, építész 
és jogász - (nem magyarországi) felsőoktatási intézményi képzésben részt vevő 
hallgatók pályázhatnak. 
Doktori részképzésre (1-10 hónapra) valamely külföldi (nem magyarországi) 
doktori iskola hallgatói jogviszonyban lévő tagjai pályázhatnak. 

Célja: 

A Magyar Állam felajánlása alapján a Tempus Közalapítvány ösztöndíjakat 
ajánl fel olyan külföldi állampolgárságú, külföldi felsőoktatási intézményi 
hallgatóknak, akik ismereteiket magyarországi felsőoktatási intézményekben 
kívánják bővíteni. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/25008199acd1031
7c1258631007022c3?OpenDocument 

  

Cím: 
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj pályázati felhívás  

a 2021/2022-es tanévre 
Benyújtási 
határidő: 

2021. március 4. 

Pályázhatnak: Hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal 
szakemberei, kutatói. 

Célja: 

A Magyar Állam támogatásával a Tempus Közalapítvány pályázati felhívást tesz 
közzé Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj benyújtására. A program a hazai 
tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal 
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szakembereinek, kutatóinak, művészeinek munkáját elősegítő és támogató 
ösztöndíj, amely a Föld bármely országában történő résztovábbképzésüket, 
külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti 
munkában való részvételüket teszi lehetővé. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/86596dee43c332c9
c125862a006a6b49?OpenDocument 

  

Cím: 
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához 

és átállításához igényelhető támogatás 
Benyújtási 
határidő: 

2020. december 13., 2021. november 30. 

Pályázhatnak: 
Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely az egyéni 
tervben megjelölt területet használja, vagy családi gazdaság tagja, és a terület 
a családi gazdaság valamely tagjának használatában van. 

Célja: 

Az intézkedés célja, hogy az irányadó uniós jogszabályok alapján elősegítse a 
szőlő- és bortermelésnek az ágazat keresleti-kínálati viszonyaihoz történő 
igazítását, az ültetvények korszerűsítését, valamint a termelők 
versenyképességének javítását. 

További 
információ: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/762 

 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A védett őshonos és 
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ 
megőrzése” című (VP4-10.2.1.1-15. kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-a-vdett-shonos-s-
veszlyeztetett-mezgazdasgi-llatfajtk-genetikai-llomnynak-in-situ-megrzse-cm-vp4-10211-15-kdszm-
felhvs-dokumentcija 
 

Módosult a „VP-4-11.1.-11.2.-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai 
gazdálkodás fenntartása” című felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp-4-111-112-15-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-
gazdlkods-fenntartsa-cm-felhvs-dokumentcija 
 

Módosult a „VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című felhívás 
dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp4-1011-15-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvs-
dokumentcija 
 

Módosult a „TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-top-113-16-helyi-gazdasgfejleszts-cm-felhvs-1 
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Módosult a „GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások 
közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” című felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-ginop-311-vekop-15-oktatsi-intzmnyek-s-ikt-vllalkozsok-kztti-
egyttmkds-sztnzse-s-tmogatsa-cm-felhvs-2 
 

Módosult a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-
17.1.1-16 kódszámú) pályázati felhívás 5.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a 
2020. támogatási évre rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével a támogatás 
intenzitása. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-nyjtott-tmogats-cm-vp3-1711-16-
kdszm-plyzati-felhvs-53-pontjban-foglaltaknak-megfelelen-a-2020-tmogatsi-vre-rendelkezsre-ll-forrs-
figyelembe-vtelvel-a-tmogats-intenzitsa 
 

Módosult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című 
(VP3-14.1.1-18 kódszámú) felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogats-cm-vp3-1411-18-
kdszm-felhvs 
 

Társadalmi egyeztetésen az „Élelmiszeripari középvállalatok komplex 
beruházásainak támogatása” című felhívás tervezete. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-az-lelmiszeripari-kzpvllalatok-komplex-
beruhzsainak-tmogatsa-cm-felhvs-tervezete 
 
 
 
 
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 


