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2020. július 20.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  

Cím: 
KKV START INNOVÁCIÓ 
2020-1.1.1-KKV START 

Benyújtási 
határidő: 2020. augusztus 24. 

Pályázhatnak: Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi 
személyek. 

Célja: 
A mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése 
piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kkv-start-innovacio-2020-111-kkv-
start/palyazati-felhivas 

  
Cím: Europa Nostra Díj 
Benyújtási 
határidő: 

2020. október 1. 

Pályázhatnak: 
Európai örökségi projekt és kezdeményezés. 

Célja: 

Pályázatot hirdet a 2021-es Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa 
Nostra Díjak odaítélésére az Európai Unió és az Europa Nostra. Négy 
kategóriában lehet nevezni tárgyi, szellemi és digitális örökségeket:  

 kulturális örökség megőrzése;  
 kutatás;  
 az örökség iránt elkötelezett szolgálat; 
 oktatás, képzés és a tudatosság növelése. 

A díjat akár 30 kiváló európai örökségi projekt és kezdeményezés is 
megkaphatja. A nagydíjra négy projektet jelölnek ki, amelyek mindegyike 10 
ezer eurós díjat kap. 

További 
információ: 

http://www.europeanheritageawards.eu/apply/?fbclid=IwAR3qXnT8ckI-
iT9Y_hSAmBuiRffQ8dVb4cUUSyMU-XRYp5zvJ67zXNGdj6o 

 
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/?fbclid=IwAR3qXnT8ckI-
iT9Y_hSAmBuiRffQ8dVb4cUUSyMU-XRYp5zvJ67zXNGdj6o 

Cím: 

Felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri 
utazásokhoz nyújtott 2020. évi és 2021. évi mobilitási 

igénybejelentésekhez 
Benyújtási 
határidő: 2020. október 30. 

Pályázhatnak: A felhívására az MTA köztestületének tagjai jelentkezhetnek az MTA 
tudományos osztályainak ajánlásával. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kkv-start-innovacio-2020-111-kkv-start/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kkv-start-innovacio-2020-111-kkv-start/palyazati-felhivas
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/?fbclid=IwAR3qXnT8ckI-iT9Y_hSAmBuiRffQ8dVb4cUUSyMU-XRYp5zvJ67zXNGdj6o
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/?fbclid=IwAR3qXnT8ckI-iT9Y_hSAmBuiRffQ8dVb4cUUSyMU-XRYp5zvJ67zXNGdj6o
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/?fbclid=IwAR3qXnT8ckI-iT9Y_hSAmBuiRffQ8dVb4cUUSyMU-XRYp5zvJ67zXNGdj6o
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/?fbclid=IwAR3qXnT8ckI-iT9Y_hSAmBuiRffQ8dVb4cUUSyMU-XRYp5zvJ67zXNGdj6o
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Célja: 

Az Akadémia nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos 
kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési 
megállapodásai keretében mobilitási támogatást nyújt egyedi, a tudományos 
együttműködést elősegítő utazásokhoz. Az egyezmények értelmében a 
kiutazás költségét a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-ketoldalu-nemzetkozi-
kutatasi-projektek-mobilitasi-tamogatasara-2020-110738 

  

Cím: 

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét 
szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának 

előmozdítása érdekében 
2020-1.1.3-IPARJOG 

Benyújtási 
határidő: 

2020. december 31. 

Pályázhatnak: 

Felsőoktatási intézmény, egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, egyéb 
költségvetési kutatóhely, egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy 
oktatóhely), vállalkozói kutatóhely, vállalkozás (nem kutató jellegű), nonprofit 
kutatóhely, egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), egyéb, pl. 
magánszemély, ELKH kutatóintézetei. 

Célja: 
A szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát 
szolgáló tevékenységek támogatása. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-
2020-113-iparjog/palyazati-felhivas 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élőhelyek és fajok 
természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás 
infrastruktúrájának fejlesztése – szakaszolt projektek” című (KEHOP-4.1.1 
kódszámú) kiemelt Felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lhelyek-s-fajok-termszetvdelmi-helyzetnek-javtst-a-
termszetvdelmi-kezels-s-bemutats-infrastruktrjnak-fejlesztst-tmogat-kiemelt-szakaszolt-kehop-411-
kdszm-felhvs 
 
 
 
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 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-ketoldalu-nemzetkozi-kutatasi-projektek-mobilitasi-tamogatasara-2020-110738
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-ketoldalu-nemzetkozi-kutatasi-projektek-mobilitasi-tamogatasara-2020-110738

