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2019. március 27.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  
Cím: Energy Globe Magyarország díj - 2019 
Benyújtási 
határidő: 

2019. március 31. 

Pályázhatnak: 

A díjra 6 kategóriában van lehetőségük nevezni azon személyeknek és 
szervezeteknek, akik sikeres kezdeményezést valósítottak meg a 
fenntarthatóság, energia- vagy környezettudatosság jegyében. A programra 
bármely, a fenntarthatóságot, az energia- és/vagy környezettudatosságot 
elősegítő, sikeres projekt nevezhető, amelyet az adott szervezet már 
megvalósított, vagy annak megvalósítása a nevezés pillanatában már 
folyamatban van. 

Célja: 

Az Energy Globe díj a fenntarthatóság és az energiatudatosság egyik 
legjelentősebb nemzetközi versenyének hazai fordulója, melynek célja a 
fenntartható gondolkodás népszerűsítése. 

További 
információ: 

https://www.palyazatihirek.eu/energiatakarekossag/4049-energy-globe-magyarorszag-dij-
2019 

  

Cím: 
Design Studies 

INFRADEV-01-2019-2020 
Benyújtási 
határidő: 

2019. november 12. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

Az európai nagyságrendű és jelentőségű, új kutatási infrastruktúrák 
létrejöttéhez szükséges koncepciótervek és műszaki tervek létrehozásának 
támogatása. Meglevő kutatási infrastruktúrák jelentős korszerűsítését célzó 
elképzeléseket is figyelembe lehet venni, amennyiben a végeredmény egy új 
infrastruktúrával egyenértékű. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2470 

  

Cím: 

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás 

KEHOP-1.2.1 
Benyújtási 
határidő: 

2020. április 1. 

https://www.palyazatihirek.eu/energiatakarekossag/4049-energy-globe-magyarorszag-dij-2019
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Pályázhatnak: Civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik. 

Célja: 

A Partnerségi megállapodás célul tűzte ki az EU 5. tematikus céljának 
megfelelően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés 
és kezelés előmozdítását. A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok 
egyike, ami nemcsak a gazdaságot, hanem közvetlenül a lakosság életmódját és 
életfeltételeit is érinti. Magyarország éghajlatában a regionális klímamodellek 
alapján magasabb átlaghőmérséklettel, kismértékben csökkenő és a téli félévre 
koncentrálódó csapadékkal, nagyobb potenciális párolgással kell számolni. 
Emellett várható a szélsőséges időjárási események (felhőszakadás, szélvihar, 
hőhullámok), az árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése is, valamint új kártevők és betegségek megjelenése, a természetes 
ökoszisztéma, valamint ezzel szoros összefüggésben az agrárgazdálkodási 
lehetőségek változása. A vízgazdálkodás infrastruktúrájának így a jövőben a 
rendkívüli árvizek és az aszály egyaránt kihívást jelent majd. 

További 
információ: 

https://www.palyazat.gov.hu/kehop-121-helyi-klmastratgik-kidolgozsa-valamint-a-
klmatudatossgot-erst-szemlletformls-1 

  

 
 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Termelői csoportok és 
szervezetek létrehozása” című (VP3-9.1.1-17 kódszámú) felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-termeli-csoportok-s-
szervezetek-ltrehozsa-cm-vp3-911-17-kdszm-felhvs 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tejágazat szerkezetátalakítását 
kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-18 kódszámú) felhívás 
dokumentációja 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-a-tejgazat-szerkezettalaktst-
ksr-llatjlti-tmogats-cm-vp3-1411-18-kdszm-felhvs-dokumentcija 

 

Módosult a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP3-
4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-cm-vp3-421-
422-18-kdszm-felhvs- 
 

Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-15 
kódszámú) pályázati felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-plyzati-felhvs 
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Vidékfejlesztési Program 2019 - előrehaladás, várható módosítások, pályázatok 
újranyitása 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4052-fiatal-gazda-konferencia-2019 

 

Új - 5 milliárd forint támogatás kis- és középvállalkozások munkahelyteremtésére 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/vallalkozasok/4051-ujabb-5-milliard-forint-tamogatas-a-kis-es-
kozepvallalkozasok-munkahelyteremtesere 
 

Módosultak a Magyar Falu program megjelent pályázati felhívásai 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/onkormanyzati-palyazatok/4050-modosultak-a-magyar-falu-program-
megjelent-palyazatai 
 

Új - 9 millió forint díjazású női vállalkozókat segítő program indult  
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/vallalkozasok/4048-uj-9-millio-forint-dijazasu-noi-vallalkozokat-segito-
program-indult 
 

Április 8-áig lehet kifizetési kérelmeket benyújtani a méhészetek varroa atka elleni 
gyógyszeres védekezésére 
További információ: 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-
/journal_content/56/20182/6824050?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content 
 

Módosult 30 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhíváshoz 
kapcsolódó támogatói okirat 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-30-db-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-megjelent-felhvshoz-
kapcsold-tmogati-okirat 
 

A „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-
4.2.2-18 kódszámú) felhívás felfüggesztése 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/-vp3-421-422-18-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-
elnevezs-felhvs-felfggesztse 
 

Módosult az Erdősítés támogatása című (VP5- 8.1.1-16) felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdsts-tmogatsa-cm-vp5-811-16-felhvs 
 

Módosult „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló 
beruházások támogatása” című (MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú) felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsok-
tmogatsa-cm-mahop-533-2016-kdszm-felhvs-1 
 

https://www.palyazatihirek.eu/vallalkozasok/4051-ujabb-5-milliard-forint-tamogatas-a-kis-es-kozepvallalkozasok-munkahelyteremtesere
https://www.palyazatihirek.eu/onkormanyzati-palyazatok/4050-modosultak-a-magyar-falu-program-megjelent-palyazatai
https://www.palyazatihirek.eu/vallalkozasok/4048-uj-9-millio-forint-dijazasu-noi-vallalkozokat-segito-program-indult
https://www.palyazatihirek.eu/vallalkozasok/4048-uj-9-millio-forint-dijazasu-noi-vallalkozokat-segito-program-indult
https://www.palyazatihirek.eu/vallalkozasok/4048-uj-9-millio-forint-dijazasu-noi-vallalkozokat-segito-program-indult
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-30-db-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-megjelent-felhvshoz-kapcsold-tmogati-okirat
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-30-db-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-megjelent-felhvshoz-kapcsold-tmogati-okirat
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdsts-tmogatsa-cm-vp5-811-16-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-mahop-533-2016-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-mahop-533-2016-kdszm-felhvs-1
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Április 18-ig lehet jelentkezni a Vidék Kaland Programra 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4058-aprilis-18-ig-lehet-jelentkezni-a-videk-
kaland-programra 

Megkezdődött a 2018. évi kárenyhítő juttatások kifizetése 
További információ: 
https://www.agrarszektor.hu/palyazatok/megkezd-dott-a-2018-evi-karenyhit-juttatasok-
kifizetese/5265.html 
 

 
 
Események: 
BPW-MEGOSZ-PREGA Agrártalálkozó és Szakmai Nap 
A rendezvény időpontja: 2019. április 5. 
Helyszíne: 9700 Szombathely, Körmendi út 98. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/bpw-megosz-prega-agrartalalkozo-es-szakmai-nap 

Országos állat- és kirakodóvásár Dabason 

A rendezvény időpontja: 2019. április 14 
Helyszíne: 2370 Dabas, Vásártér u. 4. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/orszagos-allat-es-kirakodovasar-dabason-3 

Budakeszi Húsvét – Családi program a Budakeszi Arborétumban 

A rendezvény időpontja: 2019. április 18-23. 
Helyszíne: 2092 Budapest, Erzsébet puszta 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/budakeszi-husvet-csaladi-program-a-budakeszi-arboretumban 

Kékfrankos Április Nagykóstoló 

A rendezvény időpontja: 2019. április 13. (14-22 óra) 
Helyszíne: 1111 Budapest, Szent Gellért tér 2. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/kekfrankos-aprilis-nagykostolo 

VinCE Budapest Wine Show 2019 

A rendezvény időpontja: 2019. április 25-27. 
Helyszíne: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/vince-budapest-wine-show-2019 

https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4058-aprilis-18-ig-lehet-jelentkezni-a-videk-kaland-programra
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4058-aprilis-18-ig-lehet-jelentkezni-a-videk-kaland-programra
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4058-aprilis-18-ig-lehet-jelentkezni-a-videk-kaland-programra
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Agritechnica 2019 

A rendezvény időpontja: 2019. november 10-16. 
Helyszíne: Hannover, Németország 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/agritechnica-2019 
 
 
 
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 


