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Pályázati műhelymunka az ELTE Kancellária szervezésében 
 
A július 7-én és 9-én tartott pályázati műhelymunka célja az volt, hogy a kari pályázatos 
kollégák és gazdasági szakemberek, a nagy projektek témavezetői, illetve a Pályázati Központ 
munkatársai feltérképezzék az egyetem pályázati folyamataival kapcsolatos erősségeket, 
azonosítsák a problémákat, nehézségeket, és ezekre megoldás is szülessen.  
A sikeres, nagy érdeklődéssel kísért rendezvény eredményeként számos javaslat 
fogalmazódott meg az ELTE pályázati tevékenységének optimalizálására. A megszületett 
javaslatokat a Pályázati Központ figyelembe veszi az új pályázati eljárásrend kialakítása 
során.  
 
Elkészültek a H2020 legfontosabb tudnivalóit magában foglaló útmutatók 
 
A Pályázati Központ három, a H2020 programhoz kapcsolódó útmutatót készített el.  
Az egyik a Horizon 2020 projektek előkészítésével, tervezésével, benyújtásával kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat, a másik a H2020 projektek pénzügyi tervezésének és 
finanszírozásának elveit, a harmadik pedig a H2020 és az ahhoz kapcsolódó nemzetközi 
programok és lehetőségek, így többek között a Eurostars, Eureka, AAL, JTI-k, JPI-k  
bemutatását tartalmazza. 
Az útmutatók megtalálhatók és letölthetők az EPER-ből bejelentkezés után a nyitólapon. 
  
 
H2020 projektek értékelésére bármely tudományterületről várja 
szakemberek jelentkezését az Európai Bizottság 
 
A H2020 projektek bírálatához az Európai Bizottság külső szakemberek segítségét veszi 
igénybe a világ bármely országából.  A bírálói adatbázisba való bekerüléshez regisztrálnia 
kell a szakértőnek a H2020 participant portal-on, majd ezt követően egy kérdőívet kell 
kitölteni, ahol részletesen képet adhat szakmai hátteréről, az elért tudományos eredményeiről, 
fontosabb oktatási és kutatási projektjeiről. Az adatbázisban megadott adatok bármikor 
változtathatók, így a tudományos életben elért újabb és újabb eredmények folyamatosan 
bekerülhetnek a kutató tapasztalatai közé. 
Regisztrálni az alábbi linken lehet:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html  
A Pályázati Központ az eddigi tapasztalatok képzések formájában történő megosztása céljából 
folyamatosan várja a palyazat@rekthiv.elte.hu címre azoknak az ELTE-s kutatóknak a 
jelentkezését, akik már vettek részt H2020 pályázatok bírálatában, illetve most jelentkeznek 
bírálónak. 
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COST projektek bírálatára várja független szakértők jelentkezését a COST 
Titkárság 
 
A COST Titkárság külső szakértők jelentkezését várja a COST projektek bírálatához bármely 
tudományterületről. A Regisztráció az alábbi honlapon lehetséges: 
http://www.cost.eu/participate/experts  
 
 
A H2020 költségvetéséből az eredeti tervekhez képest kevesebb, 2,2 Mrd 
EUR kerül átcsoportosításra az Európai Stratégiai Befektetési Alapba 
(EFSI).  
 
2015. június 24-25-én a Tanács és az Európai Parlament elfogadta az Európai Stratégiai 
Befektetési Alapról (EFSI) szóló rendeletet.  Az EFSI célja a befektetések ösztönzése és 
befektetőbarát környezet kialakítása az Európai Unióban. 3 év alatt 315 Mrd EUR pénzforrás 
bevonását várja ez európai gazdaságba az EFSI-től az Európai Bizottság. Az oktatás, kutatás, 
energia és szélessávú infrastruktúrák, valamint a közlekedés területén kerülnek elsősorban 
támogatásra a projektek.  
A Horizon 2020 program költségvetéséből az eredeti javaslat szerint 2,7 milliárd euró került 
volna átcsoportosításra. Azonban a tudományos közösség javaslatát is figyelembe véve, ez az 
összeg 2,2 milliárd euróra csökkent. Az átcsoportosítás nem érinti a Marie Sklodowska-Curie, 
az Európai Kutatási Tanács, illetve a kiválóság elterjesztése és a részvétel ösztönzése 
programok költségvetését. Ezen programok költségvetése változatlan maradt. A többi 
Horizon 2020 program költségvetésének változását az alábbi táblázat mutatja be. 
 
 eredeti (millió 

EUR) 
új (millió 
EUR) 

I. Kiváló Tudomány, melyből   
1. Európai Kutatási Tanács 13 094,8 13 094,8 
2. jövőbeni és feltörekvő technológiák (FET) 2 696,3 2 585,4 
3. Marie Sklodowska-Curie akciók 6 162 6 162,3 
4. kutatási infrastruktúrák 2 488 2 389,6 

II. ipari vezető szerep, melyből   
1. vezető szerep a kulcs és ipari technológiákban 13 557 13 035 
2. kockázati finanszírozáshoz való hozzáférés 2 842,3 2 842,3 
3. KKV-k innovációja 616,2 589,2 

III. társadalmi kihívások, melyből   
1. egészség, demográfiai változások és jóllét 7 471,8 7 256,7 
2. élelmiszerbiztonság, fenntartható mező- és 

erdőgazdaság, tenger, tengerparti és belvízi 
kutatások és biogazdaság 

3 851,4 3 707,7 

3. biztonságos, tiszta és hatékony energia 5 931,2 5 688,1 
4. okos, zöld és integrált közlekedés 6 339,4 6 149,4 
5. éghajlat, környezetvédelem, erőforrás 

hatékonyság és nyersanyagok 
3 081,1 2 956,5  

6. Európa a változó világban- befogadó, innovatív 
és reflektív társadalom 

1 309,5 1 258,5 

7. biztonságos társadalom- Európa és polgárai 
szabadságának és biztonságának védelme 

1694,6 1 612,7 

IV. Kiválóság terjesztése és a részvétel ösztönzése 816,5 816,5  
V. Tudomány a társadalommal és társadalomért 462,2 444,9 
VI. Közös Kutatóközpont nem nukleáris akciói 1902,6 1 855,7 
VII. Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2 711,4 2 383 
ÖSSZESEN 77 028,3 74 828,3 

http://www.cost.eu/participate/experts


 
 
Aktuális pályázati felhívások 
 
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 határidők 2015-ben: szeptember 1. és 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/  
 
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% 
- beadási határidő: 2015. szeptember 15. 
- a 2015. évre vonatkozóan 2,2 millió EUR támogatás kerül megítélésre (figyelembe 

véve a 2015. április 15-i beadási határidőt is) 
- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ: 

http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/  
 
Visegrad University Studies Grant 
 

- cél: kiemelkedő egyetemi kurzusok vagy diplomaprogramok kialakítását és elindítását 
célozza meg, melyek kifejezetten a V4 országcsoporthoz kapcsolódó specifikus témát 
ölel fel. 

- beadási határidő: november 10. 
- támogatás mértéke: 10 000 -40 000 EUR 
- 2015. év költségkerete: 280 000 EUR 
- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ:  

http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/  
 
 
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.   
 

http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/


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 őszi forduló beadási napja szeptember 8. Az 
ezt követően beérkező pályázatok majd a 2016. tavaszi fordulóban kerülnek bírálatra. 
 
További információ: http://www.cost.eu/participate  
 
 
„Falling Walls”- interdiszciplináris verseny fiatal kutatóknak 
 
A versenyen bármely tudományterület kutatója részt vehet, aki a beadás határidejét megelőző 
5 évben szerezte meg a diplomáját. A Berlinben megrendezésre kerülő döntőre azok juthatnak 
ki, akik a hazai elődöntőben kiválasztásra kerültek.  
 
A nemzetközi, interdiszciplináris megmérettetés résztvevői a nemzeti előválogatók nyertesei 
közül kerülnek ki. Magyarországon most először tartanak nemzeti „Falling Walls Lab"-
előválogatót, melynek megszervezését a Magyar Tudományos Akadémia vállalta magára. A 
megmérettetésen a versenyzőknek három percben közérthetően kell ismertetniük ötleteiket az 
öt fős zsűri és a közönség előtt. 
 
Az előválogatók nyertesei – országonként legfeljebb három fő – részt vehetnek a berlini 
„Falling Walls Lab"-on, költségeiket az ötletgazda berlini Falling Walls Alapítvány és a 
Magyar Tudományos Akadémia fedezi. A legjobbak közülük a másnapi konferencián is 
szereplési lehetőséget kapnak. 
További információ: http://www.falling-walls.com/  
 
Jelentkezéssel kapcsolatos információk: http://mta.hu/mta_hirei/leomlo-falak-
interdiszciplinaris-verseny-fiatal-kutatoknak-136598  
 
Az Earth Journalism Network 
 
Az Earth Journalism Network pályázatot tett közzé klímaváltozás oktatásához kapcsolódó 
módszerek kifejlesztésének és elterjesztésének támogatására oktatási intézmények, 
szervezetek, ill. magánszemélyek számára. 
Az Earth Journalism Network Klímaváltozási Oktatás Alapot (Climate Educators Fund) 
hozott létre, hogy támogatást nyújtson egy olyan globális hálózat kifejlesztéséhez, amely 
elkötelezett az éghajlatváltozásról publikáló újságírók és kommunikációs szakemberek fiatal 
és feltörekvő nemzedékének az oktatásáért. 
 
Pályázat célja: 

 a pályázat csak olyan projektek támogatását teszi lehetővé, amelyeknek a központi 
témája a klímaváltozás. A támogatás lehetőséget nyújt a pályázók számára, hogy az 
oktatási módszereiket fejlesszék, a klímaváltozással kapcsolatos tudásukat bővítsék, 
valamint a kifejezésmódjukat fejlesszék. 

Pályázók köre: 
 Pedagógusok, egyetemi tanárok, trénerek, újságírói diákszervezetek pályázhatnak, de 

csak oktatási intézmények vagy egyéb szervezetek közreműködésével. A program 
keretében leginkább a fejlődő országokra koncentrálnak, de a világ bármely pontjáról 
várják a pályázatokat. 

Pályázat keretösszege: 50 000 USD 
Pályázható összeg: általában 10 000 USD, de indokolt esetben ez növelhető 
Támogatott pályázatok várható száma: 5 db 
 

http://www.cost.eu/participate
http://www.falling-walls.com/
http://mta.hu/mta_hirei/leomlo-falak-interdiszciplinaris-verseny-fiatal-kutatoknak-136598
http://mta.hu/mta_hirei/leomlo-falak-interdiszciplinaris-verseny-fiatal-kutatoknak-136598


Pályázat benyújtása:  
az alábbi linken http://earthjournalism.net/@@register történő regisztrációt követően a 
http://earthjournalism.net/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=http%
3A//earthjournalism.net/opportunities/applications/climate-educators-
applications/%2B%2Badd%2B%2Beducators-grant-application címen. 
Beadási határidő: 2015. augusztus 14. 
A felhívásról részletesebben az alábbi honlapon tájékozódhatnak: 
http://earthjournalism.net/opportunities/climate-educators-fund 
 
 
Melinda Gray Ardia Environmental Foundation  
 
Melinda Gray Ardia Környezetvédelmi Alapítvány pályázatot tett közzé környezeti nevelési 
programok (Environmental Curricula Grants) fejlesztésére, bevezetésére, illetve tesztelésére. 
 
A támogatási program célja, hogy az oktatókat holisztikus szemléletmódú környezeti nevelési 
programok kidolgozására ösztönözzék, integrálják a tanterven kívüli és a tantermi oktatást, 
valamint egyesítsék az alapvető ökológiai elveket és problémamegoldást. 

 
Pályázható összeg: maximum 1500 USD 
 
A pályázatra való jelentkezéshez először egy maximum 1 oldalas előjelentkezési lapot kell 
PDF formátumban, e-mailen keresztül a következő címre küldeni: info@mgaef.org. A tárgy 
rovatba írják bele: “PRE-PROPOSAL”. 
Előjelentkezési lap beadási határideje: 2015. szeptember 13. 
 
Ezt követően az Alapítvány kiválasztja azokat a szervezeteket, amelyeket érdemesnek talál 
arra, hogy a teljes pályázati anyagukat benyújtsák. 
 
A teljes pályázat beadási határideje: 2015. szeptember 28. 
A felhívásról részletesebben a Melinda Gray Ardia Environmental Foundation honlapján 
tájékozódhatnak: http://www.mgaef.org/grants.htm 
 
A továbbiakban a már közzétett, de továbbra is aktuális felhívások 
 
H2020 Keretprogram - Science with and for Society alprogramjának 
pályázati felhívásai 
A program célul tűzte ki a tudomány és a társadalom közötti hatékony együttműködés 
kiépítését, a fiatal tehetségek toborzását a tudomány számára, valamint a tudományos 
kiválóság párosítását társadalomtudattal és a társadalmi felelősségvállalással. 
 
 

pályázati felhívás téma beadási 
határidő 

felhívás 
keretösszege 

Call for making science 
education and careers 
attractive for young people    

innovative ways to make science 
education and scientific careers 
attractive to young people   

2015.09.16 17h 10 500 000 € 

EURAXXES outreach to industry 
Call for integrating Society in 
Science and Innovation 

Pan- European public outreach: 
exhibitions and science cafés 
engaging citizens in science  

2015.09.16. 17h 22 000 000 € 

Knowledge Sharing Platform 
On-line Mechanisms for 
knowledge based policy advice 

http://earthjournalism.net/@@register
http://earthjournalism.net/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=http%3A//earthjournalism.net/opportunities/applications/climate-educators-applications/%2B%2Badd%2B%2Beducators-grant-application
http://earthjournalism.net/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=http%3A//earthjournalism.net/opportunities/applications/climate-educators-applications/%2B%2Badd%2B%2Beducators-grant-application
http://earthjournalism.net/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=http%3A//earthjournalism.net/opportunities/applications/climate-educators-applications/%2B%2Badd%2B%2Beducators-grant-application
http://earthjournalism.net/opportunities/climate-educators-fund
http://www.mgaef.org/application.htm
mailto:info@mgaef.org
http://www.mgaef.org/grants.htm


Supporting structural change in 
research organisation to promote 
responsible research and 
innovation 

Call for developing 
governance for the 
advancement of responsible 
research and innovation 

responsible research and 
innovation in industrial context 

2015.09.16 17h 5 500 000 € 

innovative approach to release 
and disseminate research results 
and measure their impact 
estimating the costs of research 
misconduct and the socio-
economic benefit of research 
integrity 

Call for promoting gender 
equality in research and 
innovation 

evaluation of initiatives to 
promote gender equality in 
research policy and research 
organisations 

2015.09.16. 17h 9 000 000 € 

support to research organisations 
to implement gender equality 
plans 

EU prize for Women 
Innovators 

  2015.10.20. 17h 180 000 € 

 
További információ található a  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/science-and-society címen  
 
H2020 Keretprogram – Marie Skłodowska-Curie Akciók - Egyéni 
ösztöndíjak (Individual Fellowships) IF 
 
A pályázat célja tapasztalt kutatók (vagy PhD fokozattal rendelkező kutatók függetlenül a 
PhD megszerzésének időtartamától vagy az MSc/MA megszerzésétől számított legalább 4 
évet teljes állásban eltöltött kutató) karrierfejlesztésének elősegítése, innovatív kutatási 
projekt megvalósítása egy választott fogadóintézményben. 
Projektek futamideje: minimum 12 hónap, maximum 24 hónap (Globális ösztöndíj: + 12 
hónap kötelező visszatérési időszak) 
Alprogramok: 
Európai ösztöndíjak – European Fellowships  
Célja: Európán belüli vagy harmadik országból Európába irányuló kutatói mobilitás 
támogatása, képzés kutatási projekt megvalósításán keresztül. 
Standard Európai Ösztöndíj 
Reintegrációs panel: kutatók harmadik országból való visszatérésének és reintegrációjának 
támogatása. 
Karrier újrakezdési panel: kutatói karrier újrakezdésének támogatása hosszabb szünet után. 
 
Globális ösztöndíjak – Global Fellowships  
Célja: Európából harmadik országba irányuló kutatói mobilitás támogatása, képzés kutatási 
projekt megvalósításán keresztül. 
Kötelező egy éves visszatérési szakasz egy EU tagállam vagy társult ország 
fogadóintézményébe. 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
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Finanszírozás  
 
Marie 
Skłodowska-
Curie Action 

Kutatói költség-egység 
(Researcher Unit Cost) (€) 

[kutató/hónap] 

intézményi költség-egység 
(Institutional Unit Cost) (€) 

[kutató/hónap] 
Megélhetési 
hozzájárulás 

(Living 
allowance*) 

Mobilitási 
hozzájárulás 

(Mobility 
allowance) 

Családi 
hozzájárulás 

(Family 
allowance) 

Kutatási, 
képzési és 

hálózatépítési 
költségek 

(Research, 
training and 
networking 

costs) 

Menedzsment 
és rezsi 

(Management 
and 

overheads) 

IF  4 650 600 500 800 650 
* Országszorzóval (correction coefficient) módosítva. Az országszorzó a munkaprogramban 
található.  
Határidő: 2015. szeptember 10. 17:00 
További információk a következő címen olvashatók: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
msca-if-2015.html  
A felhívás az ELTE EPER rendszerben megtalálható, a belső benyújtási határidő 2015. 
augusztus 28. 
 
H2020 Keretprogram - Pályázat biotechnológiai innovációs projektek 
támogatására - H2020-BBI-PPP-2015-1  
 
A pályázat célja olyan új és versenyképes bioalapú értékláncok kialakítása, amelyek felváltják 
a fosszilis tüzelőanyagok iránti igényt.  
A pályázat keretében az alábbi témákban várják a pályázatokat: 
 

 BBI.VC1.F1: From lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals, 
materials or ethanol (A lignocellulózos alapanyagoktól a modern biológiai alapú 
vegyszerekig, anyagokig vagy etanolig) 

 BBI.VC2.F3: Valorisation of cellulose into new added value products (Az új 
hozzáadott értékű termékekre vonatkozó cellulóz valorizáció) 

 BBI.VC4.F3: Innovative processes for sugar recovery and conversion from Municipal 
Solid Waste (MSW) (Innovatív eljárások a cukor kivonására és átalakítására települési 
szilárd hulladékokból ) 

 
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15.  
 
A felhívás szövege és a kapcsolódó dokumentumok elérhetőek itt: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
bbi-ppp-2015-1-1.html 
 
További aktuális H2020 pályázati felhívások 
 
DISASTER-RESILIENCE: SAFEGUARDING AND SECURING SOCIETY, INCLUDING 
ADAPTING TO CLIMATE CHANGE 
Beadási határidő: 2015. augusztus 27. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
drs-2015.html  
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2015 
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Beadási határidő: 2015. augusztus 27. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
jti-fch-2015-1.html  
 
CLEAN SKY 2 CALL FOR CORE PARTNERS WAVE 2 
 
Beadási határidő: 2015. július 30. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
cs2-cpw02-2015-01.html 
 
 
CALLS FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT ERC-2015-POC 
 
Beadási határidő: 2015. október 1. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-
2015-poc.html 
GREEN VEHICLES 2015 - H2020-GV-2015 
Beadási határidő: 2015. október 15. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
gv-2015.html 
FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES - H2020-
FETOPEN-2015-CSA 
Beadási határidő:  2015. szeptember 29. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
fetopen-2015-csa.html 
 
FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES -H2020-
FETOPEN-2014-2015-RIA 
Beadási határidő:  2015. szeptember 29. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
fetopen-2014-2015-ria.html 
 
 
Svájci Nemzeti Tudományos Alap - "Promotion of young scientist in 
Eastern- Europe" 
 
A Svájci Nemzeti Tudományos Alap meghirdette a "Promotion of young scientist in Eastern- 
Europe" programját, mely olyan kiváló fiatal kutatókat céloz meg, akik legalább két évet 
töltöttek Svájcban doktori vagy posztdoktori kutatás keretében, doktori fokozatuk 
megszerzése a beadást megelőző 3-5 évben történt meg, és karrierjüket valamely kelet-
európai országban kívánják folytatni. 
A felhívásra bármely tudományterületről nyújtható be pályázat. 
A támogatást kutatásához, illetve kutatócsoportjának kialakításához a kutató kapja meg. A 
pályázat benyújtásához a befogadó intézmény támogatása szükséges.  
 
A projekt megvalósításának időtartama: minimum 36 hónap - maximum 60 hónap. A 
támogatás mértéke: 625 000 CHF. A támogatási keretösszeg: 5 000 000 CHF, így 
megközelítőleg 8 projekt támogatásával számol a Svájci Nemzeti Tudományos Alap. 
 
Az előregisztráció határideje: 2015. augusztus 30. 
A beadási határidő: 2015. október 5. 
A projekt legkorábban 2016. augusztus 1-én kezdődhet meg. 
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A programról további információ olvasható a következő címeken: 
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/150512_call_promys_young_scientists.pdf  
http://www.snf.ch/en/funding/careers/promys/Pages/default.aspx#Participation%20requireme
nts  
 
A pályázati szándék jelzését folyamatosan, de legkésőbb szeptember 23-ig várjuk a Pályázati 
Központba, a palyazat@rekthiv.elte.hu címre. 
 
 
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 Starting Grant és a Consolidator Grant 
pályázók esetében az első értékelésben azok a pályázatok vesznek részt, amelyeket 2015. 
július 15. 16.00 óráig jóváhagytak elektronikusan és nyomtatott formában is beérkeztek. Az 
Advanced Grant típus esetében az online jóváhagyás dátuma 2015. szeptember 30. 16.00 
óra. 
 
A pályázatról további tájékoztatás a http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-
15/erc-hazai-tamogatas címen található. 
 
A Matsumae Nemzetközi Alapítvány 2016. évi Kutatói Ösztöndíj 
Programja  
 
A Matsumae Nemzetközi Alapítvány pályázatot hirdetett japán kutatói ösztöndíj program 
elnyerésére. A pályázóknak PhD-fokozattal vagy ennek megfelelő akadémiai minősítéssel 
kell rendelkezniük, és a pályázat benyújtásakor még nem tölthetik be 49. évüket.  
Elsődlegesen a természettudományok, a mérnöki tudományok és az orvostudományok 
területéről várják a pályázatokat. A kutatás időtartama 3-6 hónap lehet.   
A benyújtási határidő: 2015. augusztus 31.  
További információk a http://nkfih.gov.hu/magyar/hirek-nagyvilagbol/matsumae-nemzetkozi 
címen találhatók. 
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A Canon Alapítvány kiváló kutatók számára írt ki ösztöndíj pályázatot 
 
A pályázatokat európai vagy japán kutatók nyújthatják be bármely tudományterületről. A 
pályázóknak legalább MSc/MA diplomával kell rendelkezniük, amelynek megszerzésétől a 
pályázat benyújtásáig maximum 10 év telt el (kivételes esetben megengedett a 10 év kitolása). 
Az európai kutatók japán fogadóintézményekben, a japán kutatók pedig európai 
fogadóintézményekben valósíthatják meg projektjeiket. A projektek megkezdésének 
leghamarabbi időpontja: 2016. január 1. 
 
A projektek időtartama: min. 3 hónap- max. 1 év 
Támogatás mértéke: 22 500 – 27 500 euro/ év  
 
Beadási határidő: 2015. szeptember 15. 
További információ található a http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php 
címen. 
 
 
Prestige (FP7/Marie Curie-COFUND) francia posztdoktori kutatási 
program  
 
A háromféle mobilitási ösztöndíj lehetőséget kínáló program évente négy benyújtási 
határidővel (március 31, június 30, szeptember 30, december 31.) pályázható. 
A pályázati lehetőség valamennyi tudományterület számára nyitott. 
További információk a http://www.prestige-postdoc.fr/ címen találhatók. 
 
 
Eredmények 
 
Több mint 600 millió forint többlettámogatást nyert az ELTE új 
energiahatékonysági beruházások megvalósítása céljából a KEOP-5.6.0/12-
2013-0041 projekt keretében 
 
A Kormány 1466/2015. (VII.15.) határozatában a KEOP-5.6.0/12-2013-0041 projekt eredeti 
248 993 977 forintos költségvetését növelte meg 601 286 428 forinttal. A döntésnek 
köszönhetően a teljes támogatás 850 280 405 forintra emelkedett, a projekt futamideje pedig 
2015. október 31-ig került meghosszabbításra. 
A megemelt költségvetésű projekt keretében az ELTE Egyetemi Könyvtár energetikai 
felújítása mellett lehetőség nyílt a Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola homlokzati 
nyílászáró rekonstrukciójára, valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kazinczy utcai 
épületének energetikai korszerűsítésére, valamint gépészeti és homlokzati nyílászáró 
rekonstrukciójára. 
 
Az Európai Parlament az idei évben is támogatja a BTK 
konferenciatolmács-képző programját 
 
A Horváth Ildikó témavezetésével (BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék) benyújtott 
„European Masters in Conference Interpreting – konferenciatolmács-képzés, 2015-16-os 
tanév”című pályázat 18 168 EUR támogatásban részesült. 
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Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 
fűtéskorszerűsítése 

A meglévő KEOP-Energetikai projekt keretében az Egyetem lehetőséget kíván teremteni a 
Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium kazántelep- és 
hőközpontjának tervezési, engedélyezési és rekonstrukciós munkálatainak bevonására és 
elszámolására, melyet saját forrás terhére 2015. október végéig valósít meg.  



 
A Pályázati Központ címe:  
1056 Budapest, Szerb u. 21-23. fszt. 13. 
 
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@rekthiv.elte.hu 
 
Buzás Krisztina, pályázati referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 
Telefon: 411-6500 /2864  
Email: buzask@rekthiv.elte.hu 
 
Förhécz Ágota, pályázati referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 
Telefon: 411-6500 /2173 
Email: forhecz.agota@rekthiv.elte.hu 
 
Szabó Adrienn, pályázati referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 
Telefon: 411-6500 /2861 
Email: szadrienn@rekthiv.elte.hu 
 
Pénzügyi Ellenőrzési és Monitoring Osztály 
 
Plesoczki Mihály, osztályvezető  
Telefon: 411-6500 /2778 
Email: plesoczki.mihaly@gmfmail.elte.hu  
 
Gáborné Csőke Ildikó, pénzügyi referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 
Telefon: 411-6500 /2630  
Email: gaborne@gmfmail.elte.hu 
 
Gyarmati Erika, pénzügyi referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 
Telefon: 411-6500 /2061 
Email: gyarmatie@gmfmail.elte.hu  
 
Kovács Zsuzsanna, pénzügyi referens (OTKA pályázatok) 
Telefon: 411-6500 /8271  
Email: kovacszsuzsa@gmfmail.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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