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2020. szeptember 2.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  

Cím: 
Élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó 

átmeneti támogatása 
Benyújtási 
határidő: 

2020. szeptember 14. 

Pályázhatnak: 
Élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozás. 

Célja: 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti 
Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást 
végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás. 

További 
információ: 

https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/elelmiszer-feldolgozas/102432-ujranyitjak-
az-elelmiszeripari-es-kerteszeti-atmeneti-tamogatasi-programokat 

  

Cím: 
Egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére 

nyújtandó átmeneti támogatás 
Benyújtási 
határidő: 

2020. szeptember 14. 

Pályázhatnak: 
Nehéz helyzetben lévő kertészeti tevékenységet végző vállalkozások. 

Célja: 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti 
Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az egyes kertészeti 
tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/2d1c779af4c9cc9bc
12585d40063abc8?OpenDocument 

  
Cím: MTA-SYLFF 
Benyújtási 
határidő: 

2020. október 2. 

Pályázhatnak: 
Pályázatot nyújthatnak be master fokozatú társadalomtudományi diplomával 
rendelkező 35 év alatti szakemberek. Az elnyerhető ösztöndíj időtartama 10 
hónap. 

Célja: 

Az ösztöndíjjal a Kuratórium a fiatal kutatók tudományos fokozatszerzését 
kívánja elősegíteni, így a PhD fokozattal már rendelkezők pályázatait nem áll 
módukban fogadni. 

További 
információ: 

https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2020-
as%20palyazatok/sylff/sylff_2020_palyazati_felhivas.pdf 
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Cím: Gábor Dénes-díj 
Benyújtási 
határidő: 

2020. október 10. 

Pályázhatnak: 

Gazdasági tevékenységet folytató társaságok-, a kutatással-, fejlesztéssel-, 
felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények-, a kamarák-, a műszaki és 
természet-tudományi egyesületek-, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek 
ill. szövetségek vezetői, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett 
szakemberek. 

Célja: 

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató 
társaságok-, a kutatással-, fejlesztéssel-, felsőfokú képzéssel foglalkozó 
intézmények-, a kamarák-, a műszaki és természet-tudományi egyesületek-, a 
szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit, továbbá a 
Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék 
(terjesszék fel) GÁBOR DÉNES- díjra azokat az általuk szakmailag ismert, 
kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő magyar 
(kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, - akik 
itthon, vagy határainkon túl - a természettudományos szakterületek 
valamelyikén: 
- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, 
- jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos 
és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, 
- megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel 
hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez, 
- személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük 
innovációs készségét és képességét. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/ee2596a77bcb5d48
c12585b7006200c2?OpenDocument 

  
Cím: BAYHOST Ösztöndíjprogram 2021-2022 
Benyújtási 
határidő: 

2020. december 1. 

Pályázhatnak: 
Közép-, kelet- és délkelet-európai államok diplomásai. 

Célja: 
Az ösztöndíjak célja doktori, posztgraduális tanulmányok, vagy egy éves 
kutatási tartózkodás finanszírozása a bajor egyetemeken.  

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8177420def4d5255
c12585ce005152ae?OpenDocument 

  
Cím: CEEPUS / Hálózati pályázatok 
Benyújtási 
határidő: 

2021. január 15. 

Pályázhatnak: 
Akkreditált felsőoktatási intézmények. 
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Célja: 

A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét 
jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb 
egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi 
együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló 
vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre 
elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak (hallgatói és oktatói cserék). A 
hálózati pályázat és a mobilitási terv egy tanévre szól, de minden évben 
meghosszabbítható, így hosszútávú együttműködések alapja lehet. 
A CEEPUS programon belül a nemzetközi együttműködések kialakítása a 
hivatalos CEEPUS országok (Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 
Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, 
Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, és Szlovénia) akkreditált 
felsőoktatási intézményei között lehetséges. A CEEPUS programban a teljes 
pályázati folyamat online zajlik. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5a3fcda225f91a6ac
12585b8003e6029?OpenDocument 

  

Cím: 
Állattartó telepek fejlesztésének támogatása 

VP2-4.1.1-20 

Benyújtási 
határidő: 

2021. február 1. 

Pályázhatnak: 
Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a 
mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők 
részére az állattartó telepek fejlesztését szolgáló beruházások támogatására. 

Célja: 

A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul 
tűzte ki az állattartó gazdaságok versenyképességének javítását. A cél elérését 
a Kormány az állattartást és/vagy tenyésztést folyató mezőgazdasági termelők 
együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek 
mentén. 

További 
információ: 

https://www.palyazat.gov.hu/a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-az-llattart-telepek-
fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs 

  

Cím: 
Ifjúsági nemzetközi konferencia részvétel támogatása  

2020-2021. év 
Benyújtási 
határidő: 

2021. február 15. 

Pályázhatnak: 

Tudományos pályázatot nyújthatnak be azon kutatók, akik a pályázat beadási 
határidejének napján megfelelnek az alábbi feltételeknek: 
- az MTA köztestületi tagjai és 
- még nem töltötték be a 41. életévüket. 

Célja: 
A  Magyar  Tudományos  Akadémia  a  tudományos  kutatómunka  elősegítése  
érdekében  tett közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági 
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Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázatot alapított. Az Ifjúsági 
Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP)fiatal, MTA köztestületi 
tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi 
tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián)való aktív 
(elsőszerzős előadással vagy poszter  bemutatóval  járó) részvételét és  ott 
jelentős  tudományos eredményeik  bemutatását támogatja. A tudományos 
pályázat kiemelten támogatja a gyermeket nevelő kutatónők konferencia 
részvételét. A koronavírus-járványra való tekintettel a támogatási összeg 
online részvétel finanszírozására is fordítható. 

További 
információ: 

https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2020-
as%20palyazatok/KIIRAS_INKP%202020-21_20200525_FIPO0529_vegleges_0731-utm.pdf 

  

Cím: 
Kertészeti üzemek korszerűsítése 

VP2-4.1.3-20 

Benyújtási 
határidő: 

2021. február 19. 

Pályázhatnak: 
Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a 
mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők 
részére a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások támogatására. 

Célja: 

A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul 
tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők 
versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti termelést 
folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a 
jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

További 
információ: 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vp2-413-20-kertszeti-zemek-korszerstse-cm-
felhvs 

  

Cím: 
Csemetekertek gépbeszerzése 

VP2-4.1.3.7-20 
Benyújtási 
határidő: 

2021. július 12. 

Pályázhatnak: 
Mezőgazdasági termelők. 

Célja: 

A hazai jó minőségű erdészeti szaporítóanyag iránt mutatkozó fokozódó 
kereslet kielégítéséhez, valamint az erdészeti szaporítóanyag termesztési 
ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, 
eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró a 
gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási 
rendszer kialakítását. Ebből adódóan a felhívás elsődleges célja az erdészeti 
szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges 
eszközök és géppark kialakításának ösztönzése. 
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, 
amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
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További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/fb155954f8573214
c12585ba006206c0?OpenDocument 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetés” című (VP4-10.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-vp4-1011-16-kdszm-
felhvs-dokumentcija-3 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetés” című (VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-vp4-1011-15-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvs 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő 
áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15. kódszámú) 
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- 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához 
nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-
nyjtott-tmogats-cm-felhvs 
 

Pontosításra került a Széchenyi 2020 keretében 2020. július 31. napján megjelent 
„Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései” című (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú) felhívás 
módosításához tartozó közlemény utolsó mondata. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/pontostsra-kerlt-a-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-
szennyvzkezelsi-fejlesztsei-cm-vp6-7214-17-kdszm-felhvs-mdostshoz-tartoz-kzlemny-utols-mondata 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrárgazdasági képzések és 
felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-agrrgazdasgi-kpzsek-s-
felkszt-trningek-cm-vp1-111-17-kdszm-felhvs-dokumentcija- 
 

Módosult a „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 
kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
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https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cm-vp2-4136-17-kdszm-felhvs-
dokumentcija 
 
 
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 


