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ERC workshopot szervezett a Pályázati Központ 
 
2015. november 03-án a Pályázati Központ sikeres ERC workshopot szervezett az Stg és Cog pályázók 
részére. A workshopot Scheuer Gyula, kancellár nyitotta meg. Szalay Péternek, Miklósi Ádámnak és 
Németh Dezsőnek, akik az ELTE kutatói és ERC pályázatok bírálói is, ezúton köszöni a Pályázati 
Központ az előadások megtartását, illetve azt, hogy jelezték, a jövőben is megadnak minden 
segítséget a leendő pályázóknak, hogy minél több sikeres projekt valósulhasson meg az egyetemen.  
 
A Pályázati Központ célja egy olyan kis közösség kialakítása a potenciális jelöltekből, bírálókból illetve 
pályázatot megvalósítókból, akik átadják egymásnak a tudást a sikeres pályázatok elkészítése és 
megvalósítása céljából és megkapják a szükséges támogatást.  
 
Az ERC esetében egy rövidebb pályázat összeállításáról van szó, ahol a hangsúly a téma és a vezető 
kutató kiválóságán van. Rendkívüli tehetséggel és kutatási témával rendelkező kutató támogatására 
kerül sor, akik képesek megváltoztatni illetve megmozgatni a tudományt. A pályázat előkészítésére 
hosszú időt kell hagyni, tehát, aki a jövő évben szeretné megpályázni az ERC-t, annak is már meg kell 
kezdeni a pályázat összeállításával kapcsolatos munkát. Így, bárki, aki tervezi ERC pályázat beadását a 
H2020 programban, jelezze ezt a Pályázati Központ felé (palyazat@kancellaria.elte.hu), hogy őt is be 
tudjuk kapcsolni ebbe az ERC csoportba. 
 
 

Az újonnan elindult stratégiai adatbázis és az EPER kapcsolata 
 
A 2015. október 1-jén elindult stratégiai adatbázis a kutatási projektekkel kapcsolatos adatokat az 
EPER-ből veszi át.  Tehát a stratégiai adatbázisban csak azok a projektek szerepelnek, melyek az 
EPER-ben rögzítésre kerültek. Ha a projektek úgy kerültek beadásra, hogy azok az EPER-ben nem 
kerültek rögzítésre, úgy a stratégiai adatbázisban sem jelennek meg.  
 
Ha az EPER-ben a beadott projektek esetében csak a témavezető került feltüntetésre, azonban a 
közreműködő kutatók nem, úgy a közreműködő kutatók esetében az adott projekt a stratégiai 
adatbázisban nem fog megjelenni. Utólagosan a témavezető már nem tudja bevinni a közreműködő 
kutatókat azon projektek esetében, melyek státusza már nem „tervezet.” Ahhoz, hogy a 
közreműködő kutatónál is megjelenjen az adott projekt, a témavezetőnek meg kell küldenie az 
érintett kutatók nevét a palyazat@kancellaria.elte.hu e-mail címre, hogy a Pályázati Központ 
munkatársai utólag rögzíteni tudják őket.  
 
Szeretnénk továbbá jelezni, hogy a 2006 előtti projektek az EPER-ben nem találhatók meg és nincs is 
lehetőség ezen projektek rögzítésére. 
 
 
 
 

 

 

mailto:palyazat@kancellaria.elte.hu
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Új pályázati 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, konferencia, 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. 

Évente kétszer szervez bírálatot a COST, az új forduló beadási napja 2016. február 09. Az ezt 

követően beérkező pályázatok majd a 2016. őszi fordulóban kerülnek bírálatra. 

 

További információ: COST  

 

 

Megjelent a EUROSTARS program új pályázati lehetősége 
 
A konstrukció célja technológiaintenzív cégek által generált projektek támogatása. Nemzetközi 
konzorciumban kell pályázni és legalább két EUROSTRAS tagállamban vagy partnerállamban 
bejegyzett, egymástól független jogalanynak (technológiaintenzív KKV-k, egyetemek és 
kutatóintézetek) kell a konzorciumot alkotnia. 
További fontos tudnivalók a EUROSTARS pályázatokkal kapcsolatban: 

 bottom-up jellegűek; bármely tudományterületről várják a projektek; 

 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 szerződés megkötése már a hazai támogató 
szervezettel;  

 csak azon országok jogalanyai vehetnek részt, amely országok hozzájárulnak a program 
költségvetéséhez; minden ország maga határozza meg a támogatható költségeket, 
támogatási intenzitást. 

 beadás: elektronikus 

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

http://www.cost.eu/participate
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
https://www.eurostars-eureka.eu/
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Megnyílt az Európai Kutatási Tanács consolidator grantje (CoG) 
 
A CoG célja vonzó, hosszútávú 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. 17h 

adható maximális támogatás max 2 millió EUR/ 5 év és további maximum 
750 000 EUR start up költség abban az esetben, 
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. 

projekt futamideje max 5 év 

támogatási intenzitás 100% 

 
Fontos befogadási kritérium továbbá, hogy 

- 2016. január 1-ét megelőző min. 7- max 12 éven belül kellett megszereznie a kutatónak az 

első PhD fokozatát; (szülési szabadság, hosszú betegség stb ideje csökkentheti ezt az időt- 

részletek a felhívásban) 

 
A kiírással kapcsolatos további információk:  ERC_CoGWP2016 és ERC_CoGcalls2016  
 
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. 
 

 
Megjelent a magyar-francia TÉT, magyar-montenegrói TéT valamint 
a magyar- argentín TéT pályázati felhívás 
 
A pályázati felhívások célkitűzései egyrészt az Európai Unió Horizon 2020 keretprogramjában történő 
magyar részvételek bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az 
aktuális kutatási folyamatokba. Ezen célkitűzések érdekében a pályázatok nemzetközi Vegyes 
Bizottság általi döntés előkészítése során előnyt élveznek a Horizon 2020 prioritásaiba illő 
tudományos célkitűzések, illetve a fiatal kutatók bevonását célzó pályázatok. 
 
Magyar-francia TéT pályázati felhívás 

rendelkezésre álló keretösszeg 20 millió forint 

projekt mérete max 2 millió forint 

beadási határidő 2015.december.21. 

projektek megkezdésének legkorábbi időpontja 2016. április 1. 

projekt futamideje maximum 24 hónap 

támogatás intenzitása 100% 

 
Jelen relációban a magyar és a francia partnerintézmények az élet- természet- és műszaki 
tudományokon belül nem jelöltek meg külön prioritási területeket. 
A felhívással kapcsolatos további információk letölthetők az alábbi linkről: magyar-francia TéT  
 
Magyar- montenegrói TéT pályázati felhívás 

rendelkezésre álló keretösszeg 20 millió forint 

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://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-francia-tet/magyar-francia-ketoldalu
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projekt mérete max 2 millió forint 

beadási határidő 2015.december.21. 

projektek megkezdésének legkorábbi időpontja 2016. április 1. 

projekt futamideje maximum 24 hónap 

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-montenegrói TéT  
 
Magyar- argentín TéT pályázati felhívás 

rendelkezésre álló keretösszeg 50 millió forint 

projekt mérete max 5 millió forint 

beadási határidő 2015.december.21. 

projektek megkezdésének legkorábbi időpontja 2016. július 1. 

projekt futamideje maximum 24 hónap 

támogatás intenzitása 100% 

 
A felhívás kapcsán prioritást élvező tudományterületek: 

 agrár- és élelmiszeripari technológiák  

 biotechnológia 

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

 

 

Megjelent a magyar-török TÉT pályázati felhívás 
 
A pályázati felhívás célkitűzése egyrészt az Európai Unió Horizon 2020 keretprogramjában történő 
magyar részvételek bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az 
aktuális kutatási folyamatokba. Ezen célkitűzések érdekében a pályázatok nemzetközi Vegyes 
Bizottság általi döntés előkészítése során előnyt élveznek a Horizon 2020 prioritásaiba illő 
tudományos célkitűzések, illetve a fiatal kutatók bevonását célzó pályázatok. 
 

rendelkezésre álló keretösszeg 30 millió forint 

projekt mérete max 4 millió forint 

beadási határidő 2015.december.21. 

projektek megkezdésének legkorábbi időpontja 2016. június 1. 

projekt futamideje maximum 24 hónap 

támogatás intenzitása 100% 

 
A felhívás kapcsán prioritást élvező tudományterületek: 

 élettudományok, 

 agrártudományok, 

 műszaki tudományok, 

 biotechnológia, 

 környezet- és energetikai tudományok 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-montenegroi-tet/magyar-montenegroi
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-argentin-tet/magyar-argentin
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A felhívással kapcsolatos további információk letölthetők az alábbi linkről: magyar-török TéT   

 

 

Megjelent a magyar-osztrák TÉT pályázati felhívás 
 
A pályázati felhívás célkitűzése egyrészt az Európai Unió Horizon 2020 keretprogramjában történő 
magyar részvételek bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az 
aktuális kutatási folyamatokba. Ezen célkitűzések érdekében a pályázatok nemzetközi Vegyes 
Bizottság általi döntés előkészítése során előnyt élveznek a Horizon 2020 prioritásaiba illő 
tudományos célkitűzések, illetve a fiatal kutatók bevonását célzó pályázatok. 
 

rendelkezésre álló keretösszeg 20 millió forint 

projekt mérete max 2 millió forint 

beadási határidő 2015.december.21. 

projektek megkezdésének legkorábbi időpontja 2016. április 1. 

projekt futamideje maximum 24 hónap 

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-osztrák TéT  

 

 

A korábbiakban a már közzétett, de továbbra is aktuális 
felhívások 
 

Megnyílt a Nemzeti fejlesztési Minisztérium közreműködésével az 
Európai Ügynökség (ESA) pályázata 
 
A Nemzeti fejlesztési Minisztérium közreműködésével az Európai Ügynökség (ESA) pályázatot tett 
közzé vállalkozásoknak, valamint felsőoktatási és kutatóintézeteknek űrkutatással kapcsolatos 
tevékenységek támogatására. 
 
A pályázat kódja: AO8375 
A pályázat tárgya: Magyarország idén novemberben válik 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. 
 
A pályázók köre: 
Kizárólag magyar vállalatok (beleértve a kkv-kat), valamint a felsőoktatási és kutatási szervezetek 
nyújthatnak be pályázatot. 
 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/magyar-torok-ketoldalu
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/tet-15-at/magyar-osztrak-tet
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A pályázati kiírás keretében az alábbi témákban várják a pályázatokat:  
1. az ipari technológiafejlesztés legalább 3-as TRL szinttől kezdődően a feladatban eljutva a 

legalább 5-ös TRL szintig (nincs felső korlát a TRL megjelölésben); 
2. kutatási és fejlesztési tevékenységek TRL 2-estől TRL 4-es szintig; 
3. előkészítő tevékenységek, megvalósíthatósági tanulmányok, amely TRL 1-től kezdődhet és 

tipikusan TRL3-as szintig tart legfeljebb; 
4. űralkalmazások és űr alapú szolgáltatások, azokhoz kapcsolódó termékfejlesztés (TRL4-től 

kezdődően). 
 

A pályázat benyújtása: 
A pályázati felhívás folyamatosan nyitva áll 2018. december 18-ig. A következő beadási határidő: 
2016. február 04. Évente négy, a felhívásban meghatározott időpontig beérkezett pályázatok 
elbírálása történik majd egyszerre.  
 
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.   
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 programra  
 
FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Konferencia támogatási programra  
 
FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Kutatói mobilitás programra  
 
FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

PhD Ösztöndíjprogramra  
 
FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Publikációs és kutatói programra  
 
FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Tananyag fejlesztési programra  
 
FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

PAGEO Műhely  
 
FOLYAMATOS PÁLYÁZOK 

 
 
 

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.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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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 
 

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: 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/iparjog-15/szellemi-alkotasok-tanogatasa
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- 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 

 
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 

 

 
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj  
 
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, gazdasági és 
kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi résztovábbképzését, külföldi 
kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi 
lehetővé. 
 
Pályázhat minden 40 évesnél nem idősebb (1976. március 1. után született), felsőoktatási 
intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár. 
 
Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.  
 
Az elbírálás két kategóriában történik: 

1. posztdoktori kategória  

2. predoktori kategória 
 
Az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap, amely indokolt esetben - az állami költségvetés függvényében, 
egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal - meghosszabbítható. Az ösztöndíjas utak 2016 áprilisától 
tervezhetőek. 
 
Beadási határidő: 2015. november 30. 23 óra 
 
Ösztöndíj mértéke 
 

 predoktori kategória posztdoktori kategória 

alaptámogatás 250 000 Ft/hó 370 000 Ft/hó 

szállástámogatás 120 000 Ft/hó 120 000 Ft/hó 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
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célországtól függő útiköltség- 
átalány 

km átalány km átalány 

speciális dologi költség  
tételes elszámolással 

max. 30 000 Ft/hó max 50 000 ft/hó 

 
Beadás online történik. 
 
A pályázati felhívás letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 
 
 
 

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA) pályázatai 
 
Az OMAA Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és 
felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas 
tartózkodásra. 
Az ösztöndíjas program keretében kutatói, egyetemi oktatói, PhD-hallgatói ausztriai ösztöndíjak 
pályázhatók meg. 
Az együttműködés keretében felsőoktatási együttműködés, közös tudományos kutatási és 
felsőoktatási folyamatok lebonyolításának támogatására nyújtható be pályázat német nyelven. 
Pályázati lehetőségek és határidők: 
 
Rövid (3 napos) oktatói, kutatói ösztöndíjak: 2015-ben folyamatosan 
Oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjak: 2015. december 15. 
További információk a http://www.omaa.hu/ címen találhatók. 
 

Fast to track innovation (FTI) 
 
Bottom- up- vagyis bármilyen tudomány területről lehet pályázni; lényeg, hogy kapcsolódjon vagy az 
„ipari vezető szerep” vagy a „társadalmi kihívások” pillérek valamely alprogramjához. 
 
cél: ipar vezérelt piac közeli innováció támogatása; Innovációs projekt, tehát a támogatási intenzitás 
70%, non- profit jogalanyok esetében 100% is lehet 
 
beadási határidő: 2015.12.01 17h 
 
maximum támogatás: 3 mill EUR/ projekt; de 1-2 milliós projektekkel számol a Bizottság 
Előleg: a projekt finanszírozási igényétől függően, de max 90% lesz átutalva a projekt végéig, 10% 
visszatartásra kerül a projekt záró beszámolójának elfogadásáig. 
 
konzorcium mérete: min 3- max 5 jogalany;  
DE az alábbi két kritérium közül legalább az egyiknek meg kell felelnie még a konzorciumnak: 

- vagy legalább a projekt költségvetés 60%-t az ipari résztvevőnek kell viselniük 

- vagy 3 vagy 4 fős konzorcium esetén az ipari résztvevők számának el kell érnie a kettőt, 5 fős 

konzorcium esetén pedig az ötöt; 

A minimum 3 egymástól független jogalany 3 különböző országból előírás FONTOS 
 
bírálati kritérium: Hatás, Kiválóság, Megvalósítás. Először a „hatás”-t nézik és minimum 4 pontot el 
kell érni; összességében a 3 bírálati kritériumnál pedig 12 pontot. 
 
Market take up: az FTI kezdetétől számított 3 éven belül; maga az FTI projekt pedig 12-24 hónap 
 
TRL6 szinten kell állnia a fejlesztésnek; a projektnek üzleti tervet is kell tartalmaznia 

http://tpf.hu/hir/3875/megjelent-a-2016-os-magyar-allami-eotvos-osztondij-palyazati-felhivas
http://www.omaa.hu/
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Különösen üdvözölt, ha először pályázik az adott ipari partner, erre egyébként rá is kérdeznek a 
projekt beadásánál. Adott esetben, ugyanolyan pontszám esetén eldöntheti a támogatást, hogy az 
adott konzorciumban van-e olyan ipari partner, amelyik először pályázik; De ezen túlmenően, ekkor 
nézik még, hogy mennyi ipari szereplő van a projektben, a költségvetés mekkora része van KKV-ra 
allokálva, gender issue-t, különösen, hogyan vesznek részt az innovációs tevékenységekben. 
Az első részvétel azt jelenti, hogy most kerül be a rendszerbe és lesz PIC száma. Azonban,ha valaki 
bent van a rendszerbe és újra regisztrálja magát, csak emiatt az FTI projekt miatt, az negatív hatással 
lesz a bírálatra. 
 
További információ: 
FastToTrackInnovation 
  
 

Tiszta Égbolt közös technológiai kezdeményezés (CleanSky JTI) 
felhívásai  
 
A Cleansky közös technológiai kezdeményezés célja áttörő technológiák fejlesztése, melynek révén a 
repülőgépek és légi forgalom környezeti teljesítménye javul, alacsonyabb zajszintű és jobb 
üzemanyag hatékonyságú gépek kerülnek kifejlesztésre, továbbá az egységes európai égbolt céljai 
megvalósulnak. 
A nyitott témák az alábbi linkről letölthetők: 
CleanSky JTI 
 
Beadási határidő: 2015. november 18. 17h  
 

Bioalapú ipari közös technológiai kezdeményezés (BBI JU) felhívásai 
 
Megjelentek a bioalapú ipari közös technológiai kezdeményezés pályázati felhívásai mintegy 106 
millió EUR értékben.  
A BBI JU program egy PPP együttműködés az EU és a bioalapú ipar által létrehozott konzorcium 
között. 
Teljes költségvetése a 2014- 2020 időszakra 3,7 MRD EUR, ebből az EU hozzájárulása a H2020 
programból 975 millió EUR, a bioalapú ipari konzorcium hozzájárulása 2,7 MRD EUR. 
A projekteket nemzetközi konzorciumban kell megvalósítani, valamennyi tag- illetve társult államban 
bejegyzett jogalany (kutatóintézet, oktatási intézet, vállalat, alapítvány stb) részt vehet a 
konzorciumban. A JU a KKV részvételét különösen ösztönzi. A projektek mérete a témától függ, a 
részletek a munkaprogramban találhatók (Annual Work Plan 2015 ) 
 
A pályázati felhívások több témában jelentek meg, melyek az alábbi linken találhatók: BBI_JTI  
 
A beadási határidő 2015. december 03. 17h. A pályázatokat online kell benyújtani a H2020 
participant portálon keresztül. 
 
 

ERC Strating Grant pályázati felhívása 
 
2015. július 29-én megjelent az ERC Strating Grant, melynek célja fiatal kiváló kutatók támogatása, 
hogy felépítsék önálló kutatócsoportjukat, melynek vezetői lesznek. 
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 17. 17h. 
Rendelkezésre álló keretösszeg: 485 millió EUR 
Projektek futamideje:   max. 5 év 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1004-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP02-2015-01/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-wp-2015-amendment-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-02.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-BBI-PPP-2015-02/1/1&+OPEN/asc
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Projektek maximum támogatása: 1 500 000 EUR 5 évre, további max. 500 000 EUR kérhető ún. 
start-up költség címén, akkor, ha 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. 

 
Fontos befogadási kritérium továbbá, hogy a kutatónak 2016. január 1-ét megelőző min. 2- max. 7 
éven belül kellett megszereznie az első PhD fokozatát. 
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_StartingGrant 
 
 

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% 

- beadási határidő: 2015. december 1. 

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

ország intézményének kell alkotnia. 

- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ: 

http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/  

 
 
 

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.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21065-erc-2016-stg.html
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
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A pályázatról további tájékoztatás a http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-
hazai-tamogatas címen található. 
 

Prestige (FP7/Marie Curie-COFUND) francia posztdoktori kutatási 
program  
 
A háromféle mobilitási ösztöndíj lehetőséget kínáló program december 31-ig pályázható. 
A pályázati lehetőség valamennyi tudományterület számára nyitott. 
További információk a http://www.prestige-postdoc.fr/ címen találhatók. 
 
 
 

A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 
 
H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok 
 

ERC_Cog  2016. február 02 17h 

EUROSTARS 2016. február 18. 20h 

FastToTrackInnovation 2015. december 01. 17h  

COST 2016. február 09. 

ERCStartingGrant  2015. november 17. 17h 
 

Visegrad Fund- Small grants  2015. december 1 

Prestige (FP7/Marie Curie-COFUND) francia 

posztdoktori kutatási program 

2015. december 31. 

Bioalapú ipari közös technológiai kezdeményezés  2015. december 03. 17h 

CleanSky JTI 2015. november 18. 17h 

 

Pegasus MSCA  

2016. február 1. , május 1. 

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

beadási határidő: 2016. február 04. 
 
 

Hazai finanszírozású pályázatok 

 

pályázati felhívás  beadási határidő 
magyar-francia TéT  2015. december 21. 

magyar-montenegrói TéT 2015. december 21. 

magyar-argentín TéT 2015. december 21. 

magyar-török TéT 2015. december 21. 

magyar-osztrák TéT 2015. december 21. 

Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) 
kutatók számára meghirdetett pályázataihoz 
kapcsolódó hazai támogatásra 

folyamatos, legkésőbb 2016. december 31. 

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

közös EU-s kezdeményezések 
 

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

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2015. november 30. 23 óra 

OMAA Rövid (3 napos) oktatói, kutatói folyamatos, legkésőbb 2015. december 31. 

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://www.prestige-postdoc.fr/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1120-erc-2016-cog.html
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1004-ftipilot-1-2015.html
http://www.cost.eu/participate
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-STG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
http://www.prestige-postdoc.fr/
http://www.prestige-postdoc.fr/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-02.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-BBI-PPP-2015-02/1/1&+OPEN/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP02-2015-01/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+plannedOpeningDate/asc
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://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-francia-tet/magyar-francia-ketoldalu
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-montenegroi-tet/magyar-montenegroi
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-argentin-tet/magyar-argentin
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/magyar-torok-ketoldalu
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/tet-15-at/magyar-osztrak-tet
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/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/iparjog-15/szellemi-alkotasok-tanogatasa
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
http://tpf.hu/hir/3875/megjelent-a-2016-os-magyar-allami-eotvos-osztondij-palyazati-felhivas
http://www.omaa.hu/
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ösztöndíjak   

OMAA Oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjak   22015. december 15. 
 

 

 

Strukturális Alap pályázatok 

 

K+Fversenyképességi és kiválósági 

együttműködés 

2016. március 07. 
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. 

 

 

 

Eredmények 
 
JUST program  
 
A „Nemzetközi projekt: különböző használói csoportok, használati minták, prevenciós jó 
gyakorlatok” című pályázat Felvinczi Katalin (PPK Társadalom- és Neveléspszichológia Tanszék) 
témavezetésével 29 939 EUR támogatást nyert el. 
A projekt keretében az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos ismeretek bővítésére kerül sor, 
különböző országok, eltérő fogyasztási szokásokkal rendelkező népesség vizsgálata révén.  
A projekt eredményeként tanulmányok és jó gyakorlatok születnek. 
 
Erasmus+ program 
 
A „Karriertámogatási innovatív projekt természetvédelmi területen tanuló hallgatók számára” 
című pályázat Agárdi Krisztina (Karrierközpont) témavezetésével 18 760 EUR támogatást nyert el. 
A pályázat azt a célt tűzi ki maga elé, hogy az egyetemek a természetvédelmi ágazatban elfogadott 
szakokon speciális karrier tanácsadással készítsék fel a frissen végzett álláskeresőket az európai 
munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. 
 
NKA Miniszteri Keret 2015 
 
A „Divat és társadalom - Viselettörténeti tudományos konferencia” és a „Divat - Kultúra - 
Történelem (Tanulmányok a divat történetéből)” című pályázatok Tőkéczki László témavezetésével 
(BTK Történeti Intézet, BTK Művelődéstörténeti Tanszék) 2-2 M FT támogatásban részesültek.  A 
konferencia célja lehetőség biztosítása a divat valamely aspektusát kutató szakemberek számára 

eddig nyilvánosságra nem hozott eredményeik közlésére, a kiadvány pedig a konferenciára készülő 
tanulmányokat rendezi kötetbe. 
 

http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
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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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. 

mailto:palyazat@kancellaria.elte.hu
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mailto:szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu
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mailto:kovacs.zsuzsa@kancellaria.elte.hu
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