
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-011215
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_china_en.pdf
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A pályázás menetével kapcsolatban az OpenAIRE heldesk munkatárs tud segítséget nyújtani: Görögh 

Edit (openaire@lib.unideb.hu, 64196 mellék) 

 

További információk:  

https://www.openaire.eu/did-you-know/highlights/first-workshop-on-post-grant-gold-oa-pilot 

https://www.openaire.eu/fp7-gold-pilot-faq 

https://www.openaire.eu/ 

A publikált tartalmak elhelyezésére az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT 

https://edit.elte.hu/) is van lehetőség. 

 

 

 

Új pályázati felhívások 
 
EGT Program – Felsőoktatási intézményközi együttműködési 
projektek 
 
A pályázati forma intenzív programokat támogat, melyek fokozottan multidiszciplináris, innovatív 
megközelítést alkalmaznak, és a különböző tudományágak hallgatóinak együttműködését 
szorgalmazzák. 
Az igényelhető támogatás minimum 30 000 euró projektenként. 
A benyújtási határidő: 2016. március 1. 
További információk az EGT Alap címen találhatók. 
 

 
Megjelent a hannoveri Filozófiai Kutatóintézet ösztöndíj pályázata 
 
a hannoveri Filozófiai Kutatóintézet ösztöndíj pályázatot hirdet fiatal kutató számára. 
 
Az ösztöndíj azon fiatal kutatók részére szól, akik a filozófia, bölcsészettudomány vagy 
társadalomtudomány területén folytatnak kutatásokat. 
 

 az ösztöndíj időszaka: 2016. október 01- 2017. július 31. 

 jelentkezési határidő: 2016. március 15. 

 ösztöndíj összeges: 1 500 EUR/hó 

 

részletes információ az ösztöndíjról: hannoveri pályázat 

 
 
Megjelent a magyar- indiai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési 
program 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett pályázat a magyar-indiai 
együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatja, az NKFIH és az Indiai 
Köztársaság Tudományos és Technológiai Államtitkársága (DST) közös nemzetközi kutatás-fejlesztési 
együttműködési programja keretében.  

mailto:openaire@lib.unideb.hu
https://www.openaire.eu/did-you-know/highlights/first-workshop-on-post-grant-gold-oa-pilot
https://www.openaire.eu/fp7-gold-pilot-faq
https://www.openaire.eu/
https://edit.elte.hu/
http://www.norvegalap.hu/palyazatok
http://www.fiph.de/institut/AusschreibungFellowship2016englisch.pdf
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A program olyan nemzetközi K+F projekteket támogat, amelyek vállalkozások és/ vagy költségvetési 
kutatási szervezetek és/vagy non-profit kutatási szervezetek hatékony együttműködésével, 
nemzetközi konzorciumok keretében valósulnak meg. 
 
Cél: olyan magyar-indiai együttműködésben megvalósuló K+F+I projektek magyar résztvevőinek 
támogatása, amelyek eredményeként új, vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és 
szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül: 

 Információs és kommunikációs technológiák 

 Földtudományok  

 Biológiai tudományok  

 Egészségipar  

 Zöld kémia  

 Anyagtudományok és nanotechnológia  

 Optika és lézerfizika  

  Vízkezelés és –tisztítás  

  Mezőgazdaság és élelmiszeripar 

rendelkezésre álló keretösszeg 314 210 000 forint 

projekt mérete min. 20 millió - max. 70 millió forint 

beadási határidő a kitöltő program megjelenését követő 30 napon 
belül  

projekt futamideje max. 36 hónap 

támogatás intenzitása a támogatható tevékenységtől függően 

 
Támogatható tevékenységek 

o alkalmazott kutatás, 

o kísérleti fejlesztés, 

o tájékoztatás, 

o projekt koordináció, 

o piacra jutás, 

o iparjogvédelem 

Az indiai-magyar ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat keretében tervezett 
kutatásfejlesztés legalább egy magyar és egy indiai pályázó előzetesen egyeztetett 
együttműködésével valósulhat meg. Amennyiben valamelyik partnerországból több résztvevője is 
van a projektnek, úgy a konzorciumi tagok száma országonként nem haladhatja meg az ötöt. 

 
A felhívással kapcsolatos további információk letölthetők az alábbi linkről:  magyar-indiai TéT 

 

 

Megjelent a magyar – kínai TéT pályázati felhívás 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által megjelentetett  felhívás célja a magyar-kínai 
tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban 
részt vevő kutatók mobilitásának támogatása. 
 

rendelkezésre álló keretösszeg 40 millió forint 

projekt mérete max. 5 millió forint 

beadási határidő 2016. március 31. 

projektek megkezdésének legkorábbi időpontja 2016. július 1. 

projekt futamideje maximum 24 hónap 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/magyar-indiai-ipari
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támogatás intenzitása 100% 

 
A felhívás kapcsán prioritást élvező tudományterületek: 

 élettudományok, 

 agrártudományok, 

 műszaki tudományok, 

 biotechnológia, 

 környezet- és energetikai tudományok 

A felhívással kapcsolatos további információk letölthetők az alábbi linkről: magyar-kínai TéT  

 
Megnyíltak a Visegrádi Alap pályázati felhívásai 
 
Small grants  

- cél: határon átnyúló együttműködés kialakítása a visegrádi országokkal a kultúra, tudomány 

és kutatás, oktatás, fiatalok mobilitása és idegenforgalom terén; 

-  max. 6 hónapos projektek kerülnek támogatásra; 

- a projekt költségvetése nem haladja meg a 6 000 EUR-t; 

- támogatási intenzitás: 80%; 

- konzorciumban kell a pályázatokat benyújtani. A konzorciumot legalább 3 különböző V4 

ország intézményének kell alkotnia. 

- beadási határidők 2016-ban: március 1, június 1, szeptember 1. és december 1. 

- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ: Small grant  

 
Standard grants 

- cél: projektek megvalósítása a kultúra, tudomány és kutatás, oktatás, fiatalok mobilitása 

terén. Míg a small grant az együttműködés kialakítását támogatja, a standard grant már a 

tényleges projektek megvalósítását.  

- max. 12 hónapos projektek kerülnek támogatásra; 

- projektek mérete: min. 6 001 EUR  

- támogatási intenzitás: 80% 

- a 2016. évre vonatkozóan 2,2 millió EUR támogatás kerül megítélésre  

- beadási határidők 2016-ban: március 15. és szeptember 15. 

- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ: Standard grant  

 

 

Megjelentek az Erasmus+ program 2016. évi, felsőoktatást érintő 
pályázati felhívásai 
 
Felsőoktatási fejlesztési projektek   
Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 
2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább, célja, hogy támogassa a partnerországok 
felsőoktatásának modernizációját.  
Benyújtási határidő: 2016. február 10. 
 
Erasmus Mundus közös mesterképzések (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) 
A pályázattípus célja, hogy az európai felsőoktatási intézmények kimagasló színvonalú – közös, kettős 
vagy többes diplomához vezető – mesterképzéseket nyújtsanak a világ minden tájáról érkező 
hallgatók számára. Az Európai Bizottság a kiválasztott konzorciumok számára átalánytámogatást, a 
részt vevő hallgatóknak pedig ösztöndíjat, részvételi díj- és útiköltség-támogatást kínál. 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-kinai-tet/magyar-kinai-ketoldalu
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
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Benyújtási határidő: 2016. február 18. 
 
Jean Monnet program 
A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs 
tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd 
előmozdítása az EU országaiban és világszerte. 
Benyújtási határidő: 2016. február 25. 
 
Tudásszövetségek 
A pályázattípus a felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra között alakuló nemzetközi eredmény 
orientált projekteket támogatja. 
Benyújtási határidő: 2016. február 26. 
 
Stratégiai partnerségek – felsőoktatási projektek 
A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és már 
létező vagy új termékek, innovatív ötletek intenzív disszeminációja, eredményeinek terjesztése. 
Benyújtási határidő: 2016. március 31. 
 
További információk a http://www.tka.hu/palyazatok/108/felsooktatas/erasmus+ címen találhatók. 
 
 

 
Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program 
 

A Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program keretében várhatóan 20 ösztöndíjas helyre pályázhatnak 
azok a PhD fokozattal rendelkező kutatók, akik a pályázat benyújtásakor még nem töltötték be 49. 
évüket.  
A 3-6 hónaposra tervezett kutatásnak 2017 áprilisa és 2018 márciusa közötti időszakra kell esnie. 
Elsődlegesen a természettudományok, a mérnöki- és orvostudományok területéről várják a 
jelentkezéseket.   
A kutatók szabadon választhatják meg japán fogadó intézményüket, de pályázatukhoz csatolniuk kell 
a fogadó intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.  
Benyújtási határidő: 2016. augusztus 31. 

További információk a http://www.mif-japan.org és a http://www.mrk.hu/2015/11/30/a-matsumae-
nemzetkozi-alapitvany-mif-2017-evi-kutatoi-osztondij-programjanak-felhivasa/ linkeken találhatók. 

  

EUREKA programban való magyar részvétel ösztönzését célzó 
pályázati felhívás 
 
Az EUREKA program keretében támogatott pályázatok csak nemzetközi konzorciumban valósíthatók 

meg, ehhez nyújt támogatást a magyar résztvevők részére a fenti felhívás.  

A nemzetközi konzorciumot legalább két egymástól független EUREKA tagállambeli jogalanynak 

(egyetem, vállalat, KKV, kutatóintézet stb.) kell alkotnia. A nemzetközi pályázatot elektronikusan kell 

beadni. Minden tagállam maga határozza meg, hogyan támogatja a saját országának résztvevőit, 

ezért a pályázati szándék esetén az adott ország nemzeti kapcsolattartó pontjával érdemes felvenni a 

kapcsolatot. 

 

A magyar pályázat csak a nemzetközi pályázat benyújtása után adható be. Ahhoz, hogy a támogatás 

elnyerhető legyen, június 30-ig EUREKA labelt kell szerezni.  

 

http://www.tka.hu/palyazatok/108/felsooktatas/erasmus
http://www.mif-japan.org/
http://www.mrk.hu/2015/11/30/a-matsumae-nemzetkozi-alapitvany-mif-2017-evi-kutatoi-osztondij-programjanak-felhivasa/
http://www.mrk.hu/2015/11/30/a-matsumae-nemzetkozi-alapitvany-mif-2017-evi-kutatoi-osztondij-programjanak-felhivasa/
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A magyar pályázati felhívás legfontosabb tudnivalói: 

 
rendelkezésre álló keretösszeg 400 millió forint 

projekt futamideje max. 36 hónap 

beadási határidő 2016. április 6. 

projekt mérete min. 20 millió Ft- max. 70 millió forint 

támogatás intenzitása tevékenységtől függően 

 

Támogatható tevékenységek: 

 alkalmazott kutatás, 

 kísérleti fejlesztés, 

 projektkoordináció, 

 nyilvánosság, 

 piacra jutás, 

 iparjogvédelem 

 

A magyar felhívás letölthető: magyar EUREKA felhívás 

A nemzetközi pályázattal kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók: nemzetközi EUREKA   

 

 
Európai Nyelvi Díj 
 
Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, melynek célja, hogy hivatalos 

elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és 

innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje (postai feladás dátuma): 2016. február 26. 

Előbírálati határidő (beérkezési határidő!): 2016. február 12.  

 

További információk a http://www.tka.hu/palyazatok/520/europai-nyelvi-dij címen találhatók. 

 

 

 

A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális 
felhívások 
 

COST pályázati lehetőség 
 

A COST (európai kezdeményezés a tudományos és műszaki kutatások terén) célja multi- és 

interdiszciplináris projektek támogatása. A COST alapvetően nem a kutatást, hanem a konzorciumban 

résztvevő intézetek, kutatók közötti hálózatosodást, mobilitást, konferenciák, workshop-ok és nyári 

iskolák szervezését támogatja.   

 

A projektek bottom-up jellegűek, vagyis nincsenek előre meghatározott kiírások. Bármely 

tudományterületről, bármilyen témában benyújtható a pályázat a nemzetközi konzorcium által. A 

pályázatokat 9 ún. domain-ben lehet benyújtani. 

Pályázatok bírálatára évente kétszer kerül sor, a tavaszi forduló beadási napja 2016. február 23. Az 

ezt követően beérkező pályázatok az őszi fordulóban kerülnek bírálatra. 

 

További információ: COST  

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/eureka-15/eureka-programban-valo
http://www.eurekanetwork.org/network-projects
http://www.tka.hu/palyazatok/520/europai-nyelvi-dij
http://www.cost.eu/participate
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Megjelent a EUROSTARS program új pályázati felhívása 
 
A konstrukció célja technológiaintenzív cégek által generált projektek támogatása. A pályázatot  
legalább két, EUROSTRAS tagállamban vagy partnerállamban bejegyzett, egymástól független 
jogalany (technológiaintenzív KKV-k, egyetemek és kutatóintézetek) által alkotott nemzetközi 
konzorcium nyújthatja be. 
További fontos tudnivalók a EUROSTARS pályázatokkal kapcsolatban: 

 bottom-up jellegűek; bármely tudományterületről várják a projekteket; 

 piacközeli K+F projektek megvalósítását támogatja a program; 

 a nemzetközi konzorciumot technológiaintenzív KKV-knak kell vezetnie; 

 A projekt teljes költségvetésének (alvállalkozói költségek levonása után) legalább 50%-t a 
technológia intenzív KKV-knak kell viselnie, de egyetlen résztvevő sem viselheti a 
projektköltségek több mint 75%-t. Ha egy tag vagy partnerállamból több szervezet is részt 
vesz, akkor együttesen szintén nem viselhetik a teljes költségvetés több mint 75%-t; 

 projektek időtartama: max. 36 hónap; 

 a projekt végét követő 24 hónapon belül a kifejlesztett terméket, technológiát piacra kell 
vinni; 

 a bírálat nemzetközi szinten történik, azonban a szerződést már a hazai támogató szervezet 
köti meg;  

 csak azon országok jogalanyai vehetnek részt, amely országok hozzájárulnak a program 
költségvetéséhez;  

 minden ország maga határozza meg a támogatható költségeket, támogatási intenzitást; 

 a beadás elektronikus úton történik; 

 pályázatok beadása folyamatos, évente kétszer van értékelés, vagyis két cut- off date van. A 
következő beadási határidő 2016. február 18. 20:00 óra. 

 
A pályázatok beadása és bírálata nemzetközi szinten történik. A nyertes pályázókkal a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal köt támogatási szerződést. Az elszámolható költségek körét, 
támogatási intenzitást, támogatható tevékenységet és egyéb feltételeket a magyar pályázók részére 
a hazai felhívás határozza meg, mely letölthető az alábbi honlapról: közös EU-s kezdeményezések 
A hazai felhívás értelmében egyetem csak akkor részesülhet támogatásban, ha technológiaintenzív 
KKV-val együtt nyújtja be a pályázatot. 
 

További információ a EUROSTARS programról: https://www.eurostars-eureka.eu/  

 

 
Megnyílt az Európai Kutatási Tanács consolidator grantje (CoG) 
 
A CoG célja vonzó, hosszú távú támogatás biztosítása kiváló kutatók számára, akik meg akarják 
szilárdítani kutatócsoportjukat.  Nagy kockázatú, áttörő alapkutatási célokat megvalósító projektek 
kerülnek támogatásra. 
 

rendelkezésre álló keretösszeg 605 millió EUR 

beadási határidő 2016.02.02. 17:00 

adható maximális támogatás Max. 2 millió EUR/ 5 év és további max. 750 000 
EUR start up költség a következő esetekben, I. a 
kutató (PI) az EU-ba vagy a H2020-hoz társult 
állam valamelyikébe költözik az ERC projekt 
megvalósítása céljából II. nagy értékű eszköz 
beszerzésére, III. nagy infrastruktúra 
hozzáférésre van szükség. 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
https://www.eurostars-eureka.eu/
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projekt futamideje Max. 5 év 

támogatási intenzitás 100% 

 
Fontos befogadási kritérium továbbá, hogy a kutató PhD fokozatát 2016. január 1-ét megelőző min. 
7- max 12 éven belül szerezte meg (szülési szabadság, hosszú betegség stb ideje csökkentheti ezt az 
időt- részletek a felhívásban). 
 
Mivel az ERC felhívásaiban a mobilitás megvalósulása nem feltétel, ezért ELTE-n dolgozó kutató vagy 
Magyarország más felsőoktatási intézményében vagy akadémiai kutatóintézetében dolgozó kutató is 
benyújthatja a projektet úgy, hogy az ELTE lesz a befogadó intézmény. 
 

A kiírással kapcsolatos további információk:  ERC_CoGWP2016 és ERC_CoGcalls2016 

 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködésével megnyílt az 
Európai Ügynökség (ESA) pályázata 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködésével az Európai Ügynökség (ESA) pályázatot tett 
közzé vállalkozások, valamint felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek számára űrkutatással 
kapcsolatos tevékenységek támogatására. 
 
Magyarország 2015. novemberében vált az ESA teljes jogú tagjává, a februárban Jean-Jacques 
Dordain (volt ESA főigazgató) és Kara Ákos (infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős 
államtitkár) által aláírt csatlakozási szerződés ratifikációjával.  
A pályázat célja a hazai űripari szektor ösztönző felzárkóztatása, emellett a csúcstechnológiát 
fejlesztő hazai vállalkozások és egyetemi kutatóhelyek versenyképességének növelése, új 
munkahelyek teremtése. 
Kizárólag magyar vállalatok (beleértve a kkv-kat), valamint a felsőoktatási és kutatási szervezetek 
nyújthatnak be pályázatot. 
 
Pályázatok a következő témákban nyújthatók be: 

 az ipari technológiafejlesztés legalább 3-as TRL szinttől kezdődően a feladatban eljutva a 
legalább 5-ös TRL szintig (nincs felső korlát a TRL megjelölésben); 

 kutatási és fejlesztési tevékenységek TRL 2-estől TRL 4-es szintig; 

 előkészítő tevékenységek, megvalósíthatósági tanulmányok, amely TRL 1-től kezdődhet és 
tipikusan TRL3-as szintig tart legfeljebb; 

 űralkalmazások és űr alapú szolgáltatások, azokhoz kapcsolódó termékfejlesztés (TRL4-től 
kezdődően). 
 

A pályázati felhívás 2018. december 18-ig folyamatosan nyitva áll. A következő beadási határidő: 
2016. február 4. A pályázatok elbírálására évente négy alkalommal kerül sor, a felhívásban 
meghatározott időpontig beérkezett pályázatok együtt kerülnek elbírálásra. 
 
A kizárólag magyar részre kiírt ESA pályázat részletes leírása folyamatosan elérhető az EMITS 
honlapon: ESA call és ESA calls (az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez regisztráció szükséges). 
’Open Invitations to Tender’ fül > tender-azonosító: AO8375 

 

 

PEGASUS Marie Skłodowska-Curie-COFUND Fellowships - flamand 
posztdoktori kutatási program  
 
A háromféle mobilitási ösztöndíj lehetőséget kínáló program benyújtási határideje: 2016. február 1. 
és 2016. május 1.   

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1120-erc-2016-cog.html
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=6731&user=Anonymous
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main
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A pályázati lehetőség valamennyi tudományterület számára nyitott. 
További információk a PEGASUS_MSCA címen találhatók. 
 
 

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)  pályázatai 
 
A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány célja a világ globális működését és a területi fejlődést leíró 
geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, a geopolitikához kapcsolódó részterületek feltárása, az 
ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása valamint jelentős nemzetközi kapcsolatrendszer 
kialakítása a világ vezető szellemi központjaival.  
Az alapítvány az alábbiakban közzétett pályázati felhívásokkal a közgazdaságtudományi, 
társadalomtudományi, földrajztudományi, bölcsészettudományi, ill. egyéb interdiszciplináris képzési 
területek geopolitikával foglalkozó hazai kutatóinak a nemzetközi tudományos életbe való mélyebb 
integrálódását kívánja elősegíteni. 
 
A pályázatok folyamatosan nyitva állnak, a keretek kimerüléséig lehet pályázni. 

PÁLYÁZAT NEVE HATÁRIDŐ 
PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS 

Első cikkem program FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Konferencia támogatási program  FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Kutatói mobilitás program  FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

PhD Ösztöndíjprogram FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Publikációs és kutatói program  FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Tananyag fejlesztési program  FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

PAGEO Műhely  FOLYAMATOS PÁLYÁZOK 

 
 
 

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemi tulajdon védelmét 
szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások előmozdítása 
érdekében c. pályázat (IPARJOG_15) 
 
Az Iparjog_15 pályázat célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát 
szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi vagyon 
értékelés tevékenységek támogatása. 
 
A pályázat támogatja:  

 találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a hazai 

iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez végzett újdonságkutatás költségeit, megszerzésének 

egyéb költségeit, a fenntartás költségeit;  

 találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a külföldi 

iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez végzett újdonságkutatás költségeit, megszerzésének 

egyéb költségeit, a fenntartás költségeit;  

 a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítását;  

 Európai szabadalom hatályosítását;  

 szellemi vagyon értékeléssel kapcsolatos költségeket. 

 
 

Rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint a 2015. évre 
 

http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/%5bpegasus%5d%C2%B2-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowships/
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_elso_cikkem%20programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_konferenciatamogatasi_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_kutatoi_mobilitas_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_php_osztondijprogramra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_publikacios_es_kutatoi_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_tananyagfejlesztesi_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/PAGEO_muhely.zip
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Támogatás nagysága 0,6-7,1 millió forint 

Benyújtás határideje 2015. október 15-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig 
folyamatos, de legkésőbb 2016. december 31-ig. 

Támogatás forrása NKFI Alap 

Projekt futamideje maximum 24 hónap, a projekt megvalósítása saját 
felelősségre legkorábban 10 hónappal a benyújtást 
megelőzően kezdhető el. 

Támogatás mértéke 100% 

 
 
Kizárólag a közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek támogathatók. 
 
További információ, a pályázati útmutató illetve a kitöltő program megtalálható az alábbi linken: 
Iparjog_15 

 

 

 

EU-s közös kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása c. 
pályázati felhívás 
 
A pályázati felhívás célja, hogy az alábbi nemzetközi programok keretében benyújtásra és nemzetközi 
szinten támogatásra ítélt pályázatokhoz hazai forrást biztosítson: 

 Tevékeny és önálló életvitel - Active and Assisted Living (programkód: AAL)  

 Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek - Electronic Components and Systems 

for European Leadership (programkód: ECSEL)  

  EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS) 

Csak olyan projekt megvalósítása támogatható, mely a fenti programok keretében megjelent 
pályázati felhívásokra nemzetközi konzorciumban benyújtásra kerültek és a nemzetközi bírálók 
támogatásra ítélték. 
Támogatható tevékenységek: 

- alapkutatás (csak az ECSEL program esetében) 

- alkalmazott kutatás 

- kísérleti fejlesztés 

- tájékoztatás 

- koordináció 

- piacra jutás 

- iparjogvédelem 

 

Rendelkezésre álló keretösszeg 1 380 millió forint, melyből 2015. évre 260 millió forint  

Támogatás nagysága 80-200 millió forint; AAL: max 80 millió forint/projekt, ECSEL: 
max 200 millió forint/projekt, EUROSTARS: max 90 millió 
forint 

Benyújtás határideje kitöltő program megjelenésétől 2015. november 15-ig, ezt 
követően negyedévenként 

Támogatás forrása NKFI Alap 

Projekt futamideje legfeljebb 48 hónap 

Támogatás mértéke kutatóhelyek esetében 100%, vállalatok esetében a 
támogatás mértéke függ a tevékenységtől, részletesen a 
pályázati felhívás tartalmazza 

 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/iparjog-15/szellemi-alkotasok-tanogatasa
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Az NKFI Alapból nyújtott támogatás mellett a pályázók európai uniós (Horizont 2020) forrásból 
kapnak támogatást. 
A részletes információk, pályázati felhívás és útmutató letölthető: közös EU-s kezdeményezések 

 
 

 
Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára 
meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatásra 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot írt ki kutatók számára az Európai 
Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) által meghirdetett támogatási programokhoz 
kapcsolódóan, projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításának elősegítésére. A 
pályázati kiírás célja, hogy az ERC által meghirdetett támogatási programokban (Starting Grant (StG), 
Consolidator Grant (CoG) és Advanced Grant (AdG)) részt vett, a második pályázati körbe jutott, de 
ott támogatást nem nyert kutatók és befogadó intézményeik számára támogatást nyújtva elősegítse 
a kutatási program magyarországi megvalósulását. 
A program az ERC 2014. és 2015. évi felhívásaira benyújtott pályázatok esetében vehető igénybe. A 
pályázatot a kutató és a kutatóhely együttesen nyújthatja be, az ELTE abban az esetben is lehet 
fogadó kutatóhely, ha a második fordulóba jutott ERC pályázatot a kutató más intézményben kívánta 
megvalósítani. 
A pályázat forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, keretösszege a 2105-ös évre 
300, 2016-ra 150 millió forint, a teljes időszakban várhatóan legfeljebb 10 pályázat kerül 
támogatásra. A pályázatok futamideje 18 hónap lehet, a maximálisan kérhető támogatás 45 millió Ft. 
 
A pályázatok benyújtása 2015. június 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016. 
december 31-ig lehetséges.  
 
A pályázatról további tájékoztatás a ERC magyar támogatás címen található. 

 
A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 
 
 
H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok 
 

ERC_Cog  2016. február 2. 17:00 

EUROSTARS 2016. február 18. 20:00 

COST 2016. február 23. 

Visegrad Fund Small grant  2016.március 1, június 1, szeptember 1. és 

december 1. 

Visegrad Fund Standard grants  2016. március 15. és szeptember 15. 

 

Pegasus MSCA  

2016. február 1, május 1. 

ESA call és ESA calls folyamatos 2018. december 18-ig, következő 

beadási határidő: 2016. február 04. 

Európai Nyelvi Díj  2016. február 12. 
Erasmus+ felsőoktatási fejlesztési projektek  2016. február 10. 

 
Erasmus+ Erasmus Mundus közös 
mesterképzések 

 

2016. február 18. 

Erasmus+ Jean Monnet program 2016. február 25. 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1120-erc-2016-cog.html
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.cost.eu/participate
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/%5bpegasus%5d%C2%B2-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowships/
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=6731&user=Anonymous
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main
http://www.tka.hu/palyazatok/520/europai-nyelvi-dij
http://www.tka.hu/palyazatok/737/felsooktatasi-fejlesztesi-projektek
http://www.tka.hu/palyazatok/736/erasmus-mundus-kozos-mesterkepzesek
http://www.tka.hu/palyazatok/736/erasmus-mundus-kozos-mesterkepzesek
http://www.tka.hu/palyazatok/242/jean-monnet
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Erasmus+ Tudásszövetségek 2016. február 26. 
Erasmus+ Stratégiai partnerségek - felsőoktatási 
projektek 

2016. március 31. 

Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program 2016. augusztus 31. 

hannoveri pályázat 2016. március 15. 

EGT Alap 2016.március 01. 
 

 

Hazai finanszírozású pályázatok 

 

pályázati felhívás  beadási határidő 
magyar-kínai TéT 2016. március 31. 
Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) 
kutatók számára meghirdetett pályázataihoz 
kapcsolódó hazai támogatásra 

folyamatos, legkésőbb 2016. december 31. 

magyar-indiai TéT a kitöltő program megjelenését követő 30 napon 
belül 

közös EU-s kezdeményezések 
 

kitöltő program megjelenésétől 2015. november 
15-ig, ezt követően negyedévenként 

Iparjog_15 2015. október 15-től a rendelkezésre álló keret 
kimerüléséig folyamatos, de legkésőbb 2016. 
december 31-ig 

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)  
pályázatai 

Valamennyi pályázat határideje folyamatos 

 

 

Strukturális Alap pályázatok 

 

K+Fversenyképességi és kiválósági 

együttműködés 

2016. március 7. 
2016. október 31. 
2017. április 24. 

2017. november 30. 

K+Fstratégiai műhelyek 2016. február 15. 
2016. augusztus 18. 
2017.április 18. 
2017. november 15. 

KFI infrastruktúra 2016. január 25. 
2016. október 10. 
2017.március 27. 
2017.október 15. 

 

 

http://www.tka.hu/palyazatok/4228/tudasszovetsegek
http://www.tka.hu/palyazatok/241/strategiai-partnersegek-felsooktatasi-projektek
http://www.tka.hu/palyazatok/241/strategiai-partnersegek-felsooktatasi-projektek
http://www.mrk.hu/2015/11/30/a-matsumae-nemzetkozi-alapitvany-mif-2017-evi-kutatoi-osztondij-programjanak-felhivasa/
http://www.fiph.de/institut/AusschreibungFellowship2016englisch.pdf
http://www.norvegalap.hu/palyazatok
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-kinai-tet/magyar-kinai-ketoldalu
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/magyar-indiai-ipari
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/iparjog-15/szellemi-alkotasok-tanogatasa
http://www.pageobudapest.hu/tenders
http://www.pageobudapest.hu/tenders
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_k_f_versenykepessegi_es_kivalosagi_egyuttmukodeseket_tamogato_felhivas
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_k_f_versenykepessegi_es_kivalosagi_egyuttmukodeseket_tamogato_felhivas
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_strategiai_k_f_muhelyek_kivalosaga_cimu_felhivas
http://palyazat.gov.hu/doc/4502
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Eredmények 
 

NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 

A „Berzéte 2015/2016 Falukutató tábor megrendezésére és kísérő kiadvány megjelentetése” című 
pályázat Deáky Zita témavezetésével (BTK Néprajzi Intézet) 800 000 Ft támogatásban részesült. 

A „Psalterium redivivum: tanulmányi hét a középkori magyar zsolozsmáról” című pályázat Földváry 
Miklós István témavezetésével (BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék) 500 000 ft támogatást nyert el. 

 

NKA Könyvkiadás Kollégiuma 

 

A Vámos Ágnes (PPK Oktatáselméleti Tanszék) témavezetésével benyújtott „Innovatív pedagógusok 

és az iskola szakmai tőkéje” című könyv kiadására benyújtott pályázata 1 000 000 Ft támogatásban 

részesült. 

 

N. Fodor János (BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék) pályázata a 

„Személynevek - névföldrajz - történelem.  A Történeti magyar családnévatlasz térképlapjainak 

vallomása” című könyv kiadására 900 000 Ft támogatást nyert el. 

 

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 

 

Az Egyetemi Levéltár Vajda Júlia témavezetésével két pályázatot nyert el. 

A „Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526-1919” című kiadvány 

megjelentetésére 380 000 Ft, „A Győri Jogakadémia és a Püspöki szeminárium hallgatói 1770-

1850”című forráskiadvány előkészítésére pedig 410 190 Ft támogatást biztosít a Nemzeti Kulturális 

Alap.  

 

 

Erasmus + 

 
A „PODIUM 2015” című pályázat Szauer Csilla (BGGYK Általános Gyógypedagógiai Tanszék) 
témavezetésével 37 430 EUR támogatást nyert el. 

A projekt hátterét az Európában kiemelt fontosságú intézményi férőhely kiváltási folyamat (DI) adja, 

megvalósításában a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Társadalomtudományi Kar egyaránt 

részt vesz. 

 

Fővárosi Közgyűlés – Műemléki Keret 2015 

 

Az Egyetemi Könyvtár Kálóczi Katalin témavezetésével 5 300 000 Ft-ot nyert el az ELTE Egyetemi 

Könyvtár fogadótereinek megújítására, rekonstrukciójára. 
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Nemzeti Tehetség Program eredménye  

 

Felhívás témavezető szervezeti egység projekt címe 
támogatási 
összeg (Ft) 

NTP-FKT-M-15 

Orosz Éva ELTE 

Tehetséggondozó 
programok az Eötvös 
Loránd 
Tudományegyetemen 4 000 000 

NTP-MTTD-15 
Regele György 

Trefort Ágoston 
Gyakorlóiskola 

Drónok programozása, 
irányítása, vezérlése 1 800 000 

NTP-HHTDK-15 

Nagy Balázs BTK 

Az ELTE BTK-n működő 
tudományos diákkörök 
programjainak támogatása 1 500 000 

Horváth Ákos TTK 

Az ELTE TTK diákköreinek 
programjai a 2015/16-os 
tanévben 1 217 000 

Kozsik Tamás IK 

ELTE IK TDK műhelymunkák 
es disszeminációjuk 
támogatása 1 500 000 

Regényi Enikő BGGYK Kutatástól a publikációig III. 1 255 000 

Vitályos Gábor 
Áron TÓK 

Fiatal tehetségek a 
felsőoktatásban 1 112 000 

NTP-SZKOLL-15 

Horváth László 
Eötvös József 
Collegium 

Kárpát-medencei 
szakkollégiumi hálózat és 
konferencia, utánpótlás-
nevelés 3 000 000 

Wessely Anna 

Angelusz Róbert 
Társadalomtudományi 
Szakkollégium 

Az ELTE Angelusz Róbert 
Társadalomtudományi 
Szakkollégium szakmai 
működési támogatása 2 500 000 

Mészáros György 
Illyés Sándor 
Szakkollégium 

Illyés Sándor Szakkollégium 
támogatása 2 400 000 

Kürti Jenő Bolyai Kollégium 
Tehetséggondozás a Bolyai 
Kollégiumban 2 200 000 

Tar Adrienn 
Bibó István 
Szakkollégium 

Tehetséggondozás a Bibó 
István Szakkollégiumban 
(tudományos szakmai 
munka és publikációs 
projekt) 2 300 000 
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A Pályázati Központ címe:  

1056 Budapest, Szerb u. 21-23. fszt. 13. 

E-mail: palyazat@kancellaria.elte.hu  

 

Vezetője: 

Dr. Ajkay Adrián, igazgató 

Telefon: 411-6500 /2177  

Email: ajkay.adrian@kancellaria.elte.hu  

 

Munkatársaink 

Koordinációs és Pályázati Menedzsment Osztály 

dr. Gulyás Ágnes, osztályvezető  

Telefon: 411-6500 /2186, Email: gulyas.agnes@kancellaria.elte.hu 

 

Buzás Krisztina, pályázati referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /2864, Email: buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu 

 

Förhécz Ágota, pályázati asszisztens  

Telefon: 411-6500 /2173, Email: forhecz.agota@kancellaria.elte.hu  

 

Mező Angéla, pályázati referens (projektfenntartási szakaszban lévő pályázatok) 

Telefon: 411-6500/2206, E-mail: mezo.angela@kancellaria.elte.hu  

 

Szabó Adrienn, pályázati referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /2861, Email: szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu 

 

Pénzügyi Ellenőrzési és Monitoring Osztály 

Plesoczki Mihály, osztályvezető  

Telefon: 411-6500 /2778, Email: plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu  

 

Gáborné Csőke Ildikó, pénzügyi referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /2630, Email: csoke.ildiko@kancellaria.elte.hu 

 

Gyarmati Erika, pénzügyi referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /2061, Email: gyarmati.erika@kancellaria.elte.hu  

 

Kovács Zsuzsanna, pénzügyi referens (OTKA pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /8271, Email: kovacs.zsuzsa@kancellaria.elte.hu  

 

Kucsma Gabriella, (OTKA pályázatok) 

Telefon: 411-6500/     , E-mail: kucsma.gabriella@kancellaria.elte.hu  

 

Bárcziné Molnár Alexandra, pénzügy monitoring 

Telefon: 411-6500/2206, E-mail: molnar.alexandra@kancellaria.elte.hu  

 

Érdemes követni facebook oldalunkat, ahol rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az aktuális 

pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem oktatói/kutatói által 

elért pályázati eredményekről. 
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