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2020. június 18.  

 
 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
 

 
  

Cím: 
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj 

ÚNKP-20-1 
Benyújtási 
határidő: 

2020. június 30. 

Pályázhatnak: A középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, 
tehetséges hallgatók. 

Célja: 

Az alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének 
és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk 
vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, 
műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére 
való felkészülés. 

További 
információ: 

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kutatoi-
osztondij/felsooktatasi-alapkepzes 

  

Cím: 
"Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj 

ÚNKP-20-6 
Benyújtási 
határidő: 2020. június 30. 

Pályázhatnak: 
A középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos 
tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan 
mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók. 

Célja: 

A középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos 
tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan 
mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási 
tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. Célja továbbá a 
megkezdett felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi kötelezettségen 
túlmutató kutatói tevékenység támogatása, amelynek eredménye szakirodalmi 
összefoglaló tanulmány készítése, egyéb - az adott tudományágban releváns - 
tudományos, műszaki vagy művészi alkotás. 

További 
információ: 

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-
osztondij/tehetseggel-fel 

  

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij/tehetseggel-fel
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij/tehetseggel-fel


 

AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK ÉS TANGAZDASÁG 

FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG 

H-4002 Debrecen Egyetem tér 1. Pf.: 400 

Tel/fax: 52/415-873, email: deakit@agr.unideb.hu 

 

2 

  

Cím: 
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése 

GINOP-2.3.1-20 
Benyújtási 
határidő: 

2020. július 1. 

Pályázhatnak: 

A magyarországi székhellyel rendelkező költségvetési szervek, költségvetési 
szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a 
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. 
törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek, és a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek 
minősülnek. 

Célja: 

A gyors technológiai fejlődés következtében elavuló kutatás-fejlesztési 
infrastruktúra fejlesztése a hazai kutatóintézeti hálózat és felsőoktatási 
kutatóhelyek nemzetközi versenyképességének fenntartása és megerősítése, a 
kiemelkedő kutatási eredmények elérése érdekében. 

További 
információ: 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-231-20-regionlis-kutatintzeti-kapacitsok-megerstse-# 

  
Cím: Felhívás pályázati értékelő szakemberek részére 
Benyújtási 
határidő: 2020. július 31. 

Pályázhatnak: 

Olyan magánszemély vehet részt, aki 
legalább B2-es szintű, aktív olvasás- és íráskészséggel rendelkezik angol 
nyelvből (az egyes feladatokra való felkérések kapcsán előnyt jelent további EU 
nyelv (ek) legalább B2 szintű ismerete), valamint a pályázat beadásakor a 
jelentkező elfogadja a szakértőkre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 

Célja: 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítvány által kezelt 
pályázatok bírálatában való részvételre az ifjúsági területen dolgozó, tapasztalt 
szakemberek részére. 

További 
információ: 

https://tka.hu/hir/13854/felhivas-palyazati-ertekelo-szakemberek-reszere 

  
Cím: CEEPUS koordinációs találkozók 2020/2021 
Benyújtási 
határidő: 2020. október 31. 

Pályázhatnak: CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi 
partnerintézmények. 

Célja: 

A CEEPUS program keretében Magyarországra beutazó hálózati és 
partnerkoordinátorok koordinációs találkozón való részvételének támogatása. 
Koordinációs találkozó alatt olyan 2-3 napos szakmai programot értenek, mely 
során a hálózatban részt vevő koordinátorok a hálózat működésével 
kapcsolatos kérdéseket vitatnak meg. 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-231-20-regionlis-kutatintzeti-kapacitsok-megerstse-
https://tka.hu/hir/13854/felhivas-palyazati-ertekelo-szakemberek-reszere
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További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/a8b21e48e4c8bcaa
c12585780054df83?OpenDocument 

  
Cím: CEEPUS speciális kurzusok 2020/2021 
Benyújtási 
határidő: 

2020. október 31., 2021. január 31. 

Pályázhatnak: 2020/2021-es tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok 
nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények. 

Célja: 

A meglévő CEEPUS hálózati partnerség keretében külföldi 
partnerintézmények hallgatóinak és oktatóinak támogatása magyarországi 
székhelyű speciális kurzuson. Speciális kurzusok alatt olyan minimum 6 napos 
szakmai programot értünk, pl. nyári egyetemek, intenzív programok, mely 
során a résztvevők egy adott témán belül ismereteiket bővítik, tapasztalatot 
cserélnek. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/f45d1ba51d13e03f
c125857800547f12?OpenDocument 

  

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 

  

Cím: 

A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban működő termelői 
csoportok és szervezetek létrehozás támogatásának megvalósítása 

VP3-9.1.1-20 
Benyújtási 
határidő: 

2022. május 25. 

Pályázhatnak: Az agrárpolitikáért felelős miniszter által, az elismerési rendelet alapján 
elismert - 2014. január 1-nél nem régebben alakult - termelői csoport. 

Célja: 
A mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatban tapasztalható strukturális 
elégtelenségek orvoslása érdekében a termelők együttműködésének 
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ösztönzése szükséges a termelők szervezeteinek megalakításával és 
működtetésével kapcsolatos költségek részbeni átvállalása által. 

További 
információ: 

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-911-20-termeli-csoportok-s-szervezetek-ltrehozsa# 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 
 

Módosult az „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” című (VP4-15.2.1.1-16 
kódszámú) felhívás dokumentációja 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-megrzse-cm-vp4-15211-16-
kdszm-felhvs-dokumentcija 
 

Módosult a „GINOP-2.3.1-20 Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése” 
című felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-ginop-231-20-regionlis-kutatintzeti-kapacitsok-megerstse-cm-
felhvs 
 

80 milliárdos kerettel pályázat indul az állattenyésztés és kertészeti ágazat 
számára 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4464-80-milliard-forintos-kerteszeti-es-
allattenyesztesi-tamogatas 
 

Mezőgazdasági pályázatok: hamarosan érkezik a 25 milliárd forintos 
mentőcsomag! 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4462-hamarosan-elesedik-a-25-milliard-
forintos-agrar-mentocsomag-reszletek-itt 
 

Továbbra is lehet igényelni borszőlőültetvény támogatást 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4449-tovabbra-is-lehet-igenyelni-
borszoloultetveny-tamogatast 
 

25 milliárd forint pályázati támogatás a mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak! 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4430-uj-25-milliard-forint-tamogatas-a-
mezogazdasagnak-es-elemiszeriparnak 
 
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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