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2020. március 25.  

 
 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

  

Cím: 
A szakpolitikai reform támogatása - Európai szakpolitikai 

kísérletek az oktatás és a képzés ágazatában 

Benyújtási 
határidő: 

2020. április 21. (előpályázat beadási határideje) 
2020. április 24. 17:00 (teljes pályázat beadási határideje)  

Pályázhatnak: 

 Az oktatásért és képzésért felelős hatóságok (minisztérium vagy annak 
megfelelő hatóság), amelyek a megfelelő (nemzeti vagy decentralizált) 
közeg legmagasabb szintjén működnek. Az oktatási és képzési ágazattól 
eltérő ágazatokért (pl. foglalkoztatás, ifjúságpolitika, pénzügy, szociális 
ügyek, belügyek, igazságügy, egészségügy stb.) felelős hatóságok abban 
az esetben támogathatók, ha igazolják, hogy konkrét hatáskörrel 
rendelkeznek azon a területen, amelyen a kísérletet végeznék. 

 Az oktatás, képzés területén vagy más releváns területen működő állami 
vagy magánszervezetek. 

 Más társadalmi-gazdasági ágazatokban az oktatás és képzés területéhez 
kapcsolódó ágazatokon átnyúló tevékenységet végző állami vagy 
magánszervezetek és intézmények (pl. oktatásért, képzésért, 
ifjúságpolitikáért, foglalkoztatásért, szociális ügyekért, belügyekért, 
igazságügyért, minőségbiztosításért, diplomák 
elismeréséért/validálásáért, pályaorientációért felelős civil 
szervezetek, tájékoztató vagy tanácsadó szolgálatok, hatóságok, 
ügynökségek vagy szolgálatok; kereskedelmi kamarák, üzleti vagy 
szociális partnerek, kereskedelmi szervezetek, civil, kulturális és 
sportszervezetek, értékelő szervezetek, kutató szervezetek, média stb.). 

Célja: 

A nemzetek közötti együttműködés és az egymástól való tanulás előmozdítása 
a támogatásra jogosult országok legmagasabb intézményi szintű hatóságainak 
körében, az oktatás és a képzés terén megvalósuló innováció és rendszerszintű 
javulás elősegítése érdekében. Az érdemi bizonyítékok gyűjtésének és 
elemzésének javítása az innovatív intézkedések sikeres végrehajtása 
érdekében. Az innovatív intézkedések átadhatóságának és 
méretezhetőségének elősegítése. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/95e9cafb4c7f5790c
12585320052e779?OpenDocument 
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Cím: Stratégiai partnerségek/Szakképzési projektek 
Benyújtási 
határidő: 

2020. április 23. 

Pályázhatnak: 

 bármely, a szakképzés területén működő köz- vagy 
magánintézmény/szervezet, 

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

Célja: 

A KA2 kulcstevékenység jó gyakorlatok megosztását, fejlesztését, átvételét 
vagy alkalmazását támogatja intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy 
európai szinten, a szakképzés területén.  

További 
információ: 

https://tka.hu/palyazatok/248/strategiai-partnersegek-szakkepzesi-projektek 

  
Cím: Stratégiai partnerségek/Felnőtt tanulási projektek 
Benyújtási 
határidő: 2020. április 23. 

Pályázhatnak: 

 bármely, a felnőtt tanulás területén működő köz- vagy 
magánintézmény/szervezet, 

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

Célja: 

Jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy 
alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy 
európai szinten, a felnőttkori tanulás területén.  

További 
információ: 

https://tka.hu/palyazatok/250/strategiai-partnersegek-felnott-tanulasi-projektek 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási 
potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” (VP5-8.4.1.-16) című felhívás 
dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrok-helyrelltsa-vp5-
841-16-cm-felhvs-dokumentcija 
 

2017. július 6-án megjelent „Az EMVA Irányító Hatóság közleménye az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 
konzorciumi formában történő igénybevételére vonatkozó szabályokról” szóló 
közleménye két konzorciumi együttműködési megállapodás mintával egészül ki. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/-2017-jlius-6-n-megjelent-az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-az-eurpai-
mezgazdasgi-vidkfejlesztsi-alapbl-finanszrozott-egyes-tmogatsok-konzorciumi-formban-trtn-
ignybevtelre-vonatkoz-szablyokrl-szl-kzlemny-az-albbi-kt-konzorciumi-egyttmkdsi-megllapods-mintv 
 

https://tka.hu/palyazatok/248/strategiai-partnersegek-szakkepzesi-projektek
https://tka.hu/palyazatok/250/strategiai-partnersegek-felnott-tanulasi-projektek
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Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások 2020-ban 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/kutatas-fejlesztes/4371-kutatas-fejlesztesi-es-innovacios-tamogatasi-
lehetosegek 

 
Rekordmagas összegű kárenyhítő juttatás a termelőknek 
További információ: 
https://www.agroinform.hu/palyazatok/rekordmagas-osszegu-karenyhito-juttatas-a-termeloknek-
43155-001 
 
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 


