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2020. március 5.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  
Cím: Rules of the Visegrad Scholarship Program 
Benyújtási 
határidő: 

2020. március 15. 

Pályázhatnak: V4-országban működő szervezetek. 

Célja: 

A visegrádi ösztöndíjak alapfokú, mester- és posztgraduális hallgatókat és 
kutatókat támogatnak minden tudományágban és bármilyen nyelven, 
legfeljebb négy félév során Közép- és Kelet-Európa több, mint 190 felsőoktatási 
intézményében. 

További 
információ: 

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/ 

  
Cím: Erasmus+ stratégiai partnerség pályázatok 
Benyújtási 
határidő: 

2020. március 24., 2020. április 30., 2020. október 1. 

Pályázhatnak: Intézmények. 

Célja: 

Innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának, megvalósításának 
támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai 
szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása. 
A pályázati forma remek lehetőséget nyújt megoldást találni az intézményen 
belül felmerülő szakmai kérdésekre, új kihívásokra, problémákra. Olyan 
intézményekkel javasolt együttműködni, melyek partnerek lehetnek a kitűzött 
célok elérésében. 

További 
információ: 

https://tka.hu/hir/13414/hamarosan-itt-az-erasmus-strategiai-partnersegek-palyazatok-beadasi-

hatarideje 

  

Cím: 

Nyugat-Balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és 
kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozása  

WBGC-2020/1 
Benyújtási 
határidő: 

2020. március 27. 

Pályázhatnak: 
Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági 
társaság, felsőoktatási intézmény, valamint klímapolitikai érdekképviseleti 
tevékenységet folytató egyesület. 

Célja: 

Elősegítse Magyarország részvételét a nyugat-balkáni országok 
éghajlatvédelmi fejlesztéseiben, a régió zöld átalakításának elősegítésében. 
Hozzájáruljon a működési célországok párizsi klímamegállapodás kapcsán tett 

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
https://tka.hu/hir/13414/hamarosan-itt-az-erasmus-strategiai-partnersegek-palyazatok-beadasi-hatarideje
https://tka.hu/hir/13414/hamarosan-itt-az-erasmus-strategiai-partnersegek-palyazatok-beadasi-hatarideje
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nemzetileg meghatározott hozzájárulásaik (Nationally Determined 
Contributions, NDC) elérésében, valamint, hogy a kezdeményezésnek 
köszönhetően magyar vállalkozások beruházási lehetőségekhez férhessenek 
hozzá a térség éghajlatvédelmi fejlesztései elősegítésével. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/00b12d2af2515f6d
c1258511006a41bb?OpenDocument 

  
Cím: Lendület program 2020. évi pályázati felhívása 
Benyújtási 
határidő: 

2020. március 30. 

Pályázhatnak: 
Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal 
rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek 
megfelelően. 

Célja: 

A kutatóintézetekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása 
nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal 
tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. 

További 
információ: 

https://mta.hu/lendulet/lendulet-program-2020-evi-palyazati-felhivasa-110354 

  
 
 
 
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 

https://mta.hu/lendulet/lendulet-program-2020-evi-palyazati-felhivasa-110354

