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2020. július 28.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  

Cím: 
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz 

KDP-2020 
Benyújtási 
határidő: 2020. augusztus 1. – 2020. szeptember 15. 

Pályázhatnak: 
Magánszemély. 

Célja: 

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció 
területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az 
MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) 
területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási 
eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, 
gazdasági hasznosításában. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kooperativ-doktori-program-kdp-
2020/palyazati-felhivas 

  

Cím: 
Pályázati felhívás kétoldalú nemzetközi kutatási projektek 

mobilitási támogatására - 2020 
Benyújtási 
határidő: 2020. szeptember 30. 

Pályázhatnak: 

Pályázatot nyújthatnak be az „MTA kiváló kutatóhely” megnevezés 
használatára jogosult kutatóhelyek alkalmazásában álló kutatók és a 
Támogatott Kutatócsoportok Irodája szervezeti keretében működő támogatott 
kutatócsoportok tagjai. 

Célja: 

Az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében megvalósuló 2-3 
éves nemzetközi kutatási projektek támogatása a projektekhez kapcsolódó, 
felhívásban feltüntetett költségek finanszírozásával. 

További 
információ: 

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

  

Cím: 

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

igénybejelentésekhez 
Benyújtási 
határidő: 

2020. október 30., 2021. október 30. 

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

A Magyar Tudományos Akadémia kétoldalú együttműködési megállapodásai 
keretében mobilitási támogatást nyújt egyedi, a tudományos együttműködést 
elősegítő utazásokhoz. 

További 
információ: 

https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/palyazati-felhivas-ketoldalu-akademiai-
egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2020-evi-es-2021-evi-mobilitasi-
igenybejelentesekhez-110741 

  

Cím: 
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása nemzetközi 

konferenciaszervezés támogatására 2020–2021  
Benyújtási 
határidő: 

2021. február 15. 

Pályázhatnak: 
Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Tudományos Akadémia tudományos 
osztályai, valamint a pályázatban felsorolt Akadémiai intézményi 
támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek. 

Célja: 

A Magyar Tudományos Akadémia a magyar tudomány nemzetközi 
elismertsége és kapcsolatainak fejlesztése érdekében Magyarországon vagy a 
pályázatban felsorolt határon túli magyar tudományos szervezetek 
országaiban nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására hirdet 
pályázatot. 

További 
információ: 

https://mta.hu/nkp/a-magyar-tudomanyos-akademia-palyazati-felhivasa-nemzetkozi-
konferenciaszervezes-tamogatasara-20202021-110739 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 
A „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése”című 
(VP2-4.1.1.7-20 kódszámú) felhívás felfüggesztése 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/a-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-rendszereinek-fejlesztsecm-
vp2-4117-20-kdszm-felhvs-felfggesztse 
 

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának közleménye a „VP3-14.1.1-18 A 
tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című felhívás 
minimum pontszámára vonatkozóan 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-irnyt-hatsgnak-kzlemnye-a-vp3-1411-18-a-
tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogats-cm-felhvs-minimum-pontszmra-vonatkozan 
 

Társadalmi egyeztetésen a „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 
kódszámú) felhívás tervezete 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-kertszeti-zemek-korszerstse-cm-vp2-413-20-
kdszm-felhvs-tervezete 
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https://mta.hu/nkp/a-magyar-tudomanyos-akademia-palyazati-felhivasa-nemzetkozi-konferenciaszervezes-tamogatasara-20202021-110739
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Társadalmi egyeztetésen a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című (VP2-
6.3.1-20 kódszámú) felhívás tervezete 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-cm-vp2-631-20-
kdszm-felhvs-tervezete 
 

Társadalmi egyeztetésen az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című 
(VP2-4.1.1.-20 kódszámú) felhívás tervezete 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-
411-20-kdszm-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 
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