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2020. január 23.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

  

Cím: 
Pályázati felhívások akadémiai könyvkiadási támogatások 

elnyerésére 2020-ra vonatkozóan 
Benyújtási 
határidő: 

2020. február 19. 

Pályázhatnak: 

A MTA köztestületének tagjai. PhD és MTA doktori értekezéseik 
megjelentetésére a szerzők a hivatalos bírálati folyamat lezárásáig, a 
fokozat/cím megítéléséig kiadási támogatást nem kaphatnak. A tudományos 
fokozattal rendelkező, nem köztestületi tag pályázóknak a pályázat benyújtása 
előtt kezdeményezniük kell felvételüket az MTA köztestületbe. Tudomány-
népszerűsítő, tudóséletpályákat bemutató művek esetében kivételesen 
tudományos fokozattal nem rendelkező pályázók is nyújthatnak be pályázatot. 

Célja: 

A MTA közfeladatai körében támogatja a tudományok művelését és a 
tudományos kutatások végzését, támogatja a tudományos könyv- és folyóirat- 
kiadást.  

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/kfb-felhivasok-2020-110266 

  

Cím: 
Pályázati felhívások akadémiai folyóirat-kiadási támogatások 

elnyerésére 2020-ra vonatkozóan 
Benyújtási 
határidő: 

2020. február 19. 

Pályázhatnak: 
A pályázati támogatás meghívásos pályázat útján nyerhető el. Pályázat 
benyújtására a jelen felhívásban megjelölt tudományos folyóiratok 
fő/szerkesztői jogosultak. 

Célja: 

A MTA közfeladatai körében támogatja a tudományok művelését és a 
tudományos kutatások végzését, támogatja a tudományos könyv- és folyóirat- 
kiadást.  

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/kfb-felhivasok-2020-110266 

  

Cím: 

Magyar-indiai alkalmazott kutatás-fejlesztési  
együttműködési pályázat 

2019-2.1.13-TÉT_IN 
Benyújtási 
határidő: 

2020. március 11. 

Pályázhatnak: Felsőoktatási intézmények, egyéb költségvetési kutatóhelyek, vállalkozások 
(nem kutató jellegű), nonprofit kutatóhelyek.  

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/kfb-felhivasok-2020-110266
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/kfb-felhivasok-2020-110266
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/kfb-felhivasok-2020-110266
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/kfb-felhivasok-2020-110266
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Célja: 

Olyan magyar-indiai együttműködésben megvalósuló KFI projektek magyar 
résztvevőinek támogatása, amelyek eredményeként magas szakmai 
színvonalú, közös alkalmazott kutatás-fejlesztési és innovációs projektek 
valósulnak meg. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-indiai-alkalmazott-kf-egyuttmukodesi-
palyazat-2019-2113-tet-in/palyazati-felhivas 

  
Cím: Stratégiai partnerség/Felsőoktatási projektek 
Benyújtási 
határidő: 

2020. március 24. 

Pályázhatnak: 

 Bármely, a felsőoktatás területén működő köz- vagy 
magánintézmény/szervezet; 

 Bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén 
aktív köz- vagy magánintézmény. 

Célja: 

Innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és/vagy 
már létező vagy új termékek, vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációja 
és eredményeinek terjesztése intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy 
európai szinten a felsőoktatás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a 
partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben 
és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek. 

További 
információ: 

https://tka.hu/palyazatok/241/strategiai-partnersegek-felsooktatasi-projektek 

  

Cím: 
Local Project Support Program - Japánnyelv-oktatási Programok 

Támogatása 2019/20 
Benyújtási 
határidő: 

2020. március 31. 

Pályázhatnak: 
Csak nem kereskedelmi célú, Magyarországon bejegyzett oktatási 
intézmények. 

Célja: 

A program a 2019-2020-as japán költségvetési évre vonatkozó 
Magyarországon megvalósuló japánnyelv-oktatási programok, projektek 
számára nyújt anyagi támogatást. Pályázatunkra olyan oktatási intézmények 
jelentkezését várjuk, akik tervezett programjukkal kívánnak hozzájárulni a 
japánnyelv-oktatás magyarországi fellendítéséhez és/vagy a magyar-japán 
kapcsolatok elmélyítéséhez. 

További 
információ: 

https://japanalapitvany.hu/local-project-support-program-jap%C3%A1nnyelv-
oktat%C3%A1si-programok-t%C3%A1mogat%C3%A1sa-201920 

  

Cím: 
Research innovation needs & skills training in PhD programmes 

SwafS-08-2019-2020 
Benyújtási 
határidő: 

2020. április 15. 

https://tka.hu/palyazatok/241/strategiai-partnersegek-felsooktatasi-projektek
https://japanalapitvany.hu/local-project-support-program-jap%C3%A1nnyelv-oktat%C3%A1si-programok-t%C3%A1mogat%C3%A1sa-201920
https://japanalapitvany.hu/local-project-support-program-jap%C3%A1nnyelv-oktat%C3%A1si-programok-t%C3%A1mogat%C3%A1sa-201920
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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: 

A téma céljával összhangban lehetőség szerint (például az Erasmus+, Horizon 
2020, ITN, MSCA támogatási konstrukciók keretében) az Európai Unió 
támogatását már korábban elnyert, vagy jelenleg megvalósítás alatt álló más 
projektekkel együttműködésben megvalósítandó kísérleti projektek 
realizálására szükséges törekedni. Minden esetben elvárás, hogy a partnerek 
az adott PhD-képzés koncepcióját, illetve kezdeti hatását demonstrálják, 
valamint a képességfejlesztés továbbfejlesztését és hivatalos keretek között 
történő integrálásának indokoltságát bemutassák. A pályázatba integrálandó a 
posztgraduális hallgatók alkalmazásban eltöltött idejének nyomon követését 
támogató gyakorlat demonstrációja. A PhD-jelöltek és PhD-fokozatot 
megszerzők részére karrierjük fókuszterülete vonatkozásában tanácsadás 
biztosítandó, akár a felsőoktatás területén, akár ezen kívül képzelik el 
pályafutásukat. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3091 

  

Cím: 
Reprogrammed microorganisms for biological sensors (IA) 

BIOTEC-06-2018 
Benyújtási 
határidő: 

2020. május 14. 

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: 

Mikroorganizmusok vagy mesterséges biológiai rendszerek újraprogramozása 
tulajdonságokkal, amelyek biológiai szenzorokként alkalmazhatók kritikus 
ipari szektorokban. 

További 
információ: 

https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3111 

  

Cím: 
Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban 

VP3-4.2.1-4.2.2-18 
Benyújtási 
határidő: 

2021. január 4. 

Pályázhatnak: 
Mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és 
kisvállalkozás. 

Célja: 
Lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági 
termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan 



 

AGRÁR KUTATÓINTÉZETEK ÉS TANGAZDASÁG 

FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG 

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

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

 

4 

élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó 
fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük 
gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás 
fenntartásához. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6ad14a4d8c57c432
c12584ce0066f8d5?OpenDocument 

 
Események: 
PREGA Konferencia és Kiállítás 2020 
A rendezvény időpontja: 2020. február 18-19. 

Helyszíne: Aquaworld Resort Budapest (1044 Budapest, Íves út 16.) 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/prega-konferencia-es-kiallitas-2020/ 

Farsang a Pusztai Állatparkban – Hortobágy 

A rendezvény időpontja: 2020. február 22. 

Helyszíne: Pusztai Állatpark (4071 Hortobágy, Tornyi domb 1.) 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/farsang-a-pusztai-allatparkban-hortobagy/ 

Frigyes-napi Vásár Nagykőrösön 

A rendezvény időpontja: 2020. február 23. 

Helyszíne: Frigyes-napi Vásár (2750 Nagykőrös, Alsójárás dűlő 1.) 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/frigyes-napi-vasar-nagykoroson-2/ 
 
 
 
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 


