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Megújult a Pályázati Központ weboldala 
 
Az új PÁK weboldal rendszeresen frissített tartalmakkal, aktuális pályázati hírekkel, naprakész ELTE 

statisztikai adatokkal és gyakori kérdésekre adott válaszokkal szeretné megkönnyíteni a kutatók 

munkáját segítve ezzel az Egyetem pályázati tevékenységét. 

 
 

2019-ben közel 2 milliárd euróval támogatja az Európai Kutatási 
Tanács a világ legkiválóbb kutatóit.  
 
2019-ben mintegy 2 milliárd euró támogatást allokált az Európai Kutatási Tanács a legkiválóbb kutatók 
támogatására. Nagyjából 1 000 kiemelkedő kutató (principal investigator) támogatása válik lehetővé.  
 
2019-ban a program még nyitottabbá válik, hiszen a synergy grant esetében megengedetté válik, hogy 
olyan kutatócsoport is bekapcsolódhasson a SyG együttműködésben, mely nem az EU-ban vagy a 
H2020-hoz társult országokban valósítja meg kutatásait. 
 
A megnyílt felhívásokról a részletek a nemzetközi pályázatok fejezet alatt találhatók. 

 
 
Duna Transznacionális Program – ELTE részvétellel elnyert projekt a 
RegioStars Awards fináléjában 
 
A Duna Transznacionális Program keretében elnyert, a vaskori régészeti értékek kreatív bemutatását 
célzó Iron-Age-Danube projekt (témavezető: Czajlik Zoltán, BTK Régészettudományi Intézet) bekerült a 
RegioStars Awards fináléjába. Az évente kiosztásra kerülő díj olyan eredeti és innovatív projektekre hívja 
fel a figyelmet, amelyek különböző területeken ötletekkel szolgálhatnak más régiók számára is. A 
szakértőkből álló zsűri öt kategóriában választ győztest, emellett a legtöbb szavazatot szerző projekt 
közönség díjat szerez.  
A program harmadik nyílt felhívása 2018 év végére várható, melynek keretében közel 60 millió euró 
uniós támogatás kerül majd meghirdetésre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://pak.elte.hu/
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Új pályázati felhívások 
 
 
Nemzetközi Pályázatok 
 
 

Európai Kutatási Tanács pályázatai 
 
Az Európai Kutatási Tanács programja a világ egyik legrangosabb támogatása, mely 

 alapkutatást támogat, melyek olyan határterületeket, ötleteket feszegetnek, amik áttörő 
eredményt tudnak hozni egy rendkívül kockázatos kutatás végrehajtásával; 

 bottom-up megközelítésű, bármilyen tudományterületről várják a pályázókat; 
 interdiszciplináris megközelítés a fontos; 
 kiválóság a legfontosabb bírálati kritérium; 
 hosszú távú (maximum 5 éves) finanszírozást biztosít kutató csoport felépítésére, kutatócsoport 

megszilárdítására és megtartására; 
 Mobilitási szabály nincs, magyar kutató magyar intézetben is megvalósíthatja a projektet, 

függetlenül attól, hogy a pályázat beadása előtt már huzamosabb ideje itthon kutat. 
 
Az ERC fenti célját 4 alprogramja révén valósítja meg: 

1. fiatal, tehetséges kutatók támogatása kutatócsoportjuk felépítése céljából (ERC-StG) 

Az ERC Strating Grant, melynek célja kiváló fiatal kutatók támogatása, annak érdekében, hogy 

felépíthessék önálló kutatócsoportjukat, melynek vezetői lesznek.  A fiatal kutató definíciója 

nem életkorhoz kötött, hanem a PhD megszerzésének időpontjához. 

 

2. kutatók támogatása kutatócsoportjuk megszilárdítása céljából (ERC-CoG) 

Az ERC Consolidator Grant célja kiváló kutatók támogatása, annak érdekében, hogy 
megszilárdíthassák önálló kutatócsoportjukat, melyet ők vezetnek.   
 

3. tapasztalt kutatók támogatása kutatócsoportjuk megtartása céljából (ERC-AdG) 

ERC Advance grant kiemelkedő szaktudású tapasztalt kutatók támogatása, akik áttörő és 

jelentős kutatási eredményeket tudnak felmutatni. 

 
4. 2-4, különböző tudományterületen kiemelkedő kutatócsoport együttműködésének támogatása 

(ERC-SyG) összetett tudományos problémák megoldása céljából 

StG CoG AdG SyG 

Cél: kutatócsoport 
felépítése 
 

Cél: kutatócsoport 
megszilárdítása, 

Cél: nemzetközileg 
elismert igen tapasztalt 
kutató és 
kutatócsoportjának 
támogatása 
 

cél: különböző 
tudományterületen 
kiemelkedő 
kutatócsoport 
együttműködésének 
támogatása 

Max 1,5 millió 
EUR/ 5év, + start- 
up támogatás: 500 
000 EUR 
 

Max 2 millió EUR/ 5 év 
+start-up támogatás 
750 000 EUR 
 

Max 2,5 millió EUR/ 5 év 
+start-up támogatás: 1 
millió EUR 

max 10 millió EUR/6 év+ 
start-up támogatás max 4 
millió EUR 

PhD megszerzését 
követő 2-7 év 

PhD megszerzését 
követő 7-14 év 

nincs megkötés nincs megkötés 

támogatás támogatás időtartam támogatás időtartam max támogatás időtartam 
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időtartam max 5 
év 

max 5 év 5 év max 6 év 

 
start-up költség: 

1.  a kutató (PI) az EU-ba vagy a H2020-hoz társult állam valamelyikébe költözik az ERC projekt 

megvalósítása céljából; 

2.  nagy értékű eszköz beszerzésére vagy 

3.  nagy infrastruktúra hozzáférésre van szükség. 

konstrukció felhívás megnyitása beadási határidő 

ERC-CoG 2018.10.24. 2019.02.07. 17 óra 

ERC-AdG 2019.05.21. 2019.08.29. 17 óra 

ERC-SyG 2018.09.10. 2018.11.08. 17 óra 

 

További információk: https://erc.europa.eu/  

 

 
H2020 Marie Skoldowska Curie program egyéni ösztöndíjai és 
„widening fellowship” 
 
Az egyéni ösztöndíjak célja, hogy az Európai Bizottság a kreatív és innovatív tapasztalt kutatók 
lehetőségeit növelje azzal, hogy nemcsak kutatásuk megvalósítását, hanem egyéb tudás megszerzését is 
támogassa képzések, nemzetközi és interszektorális mobilitás révén. 
 
A kutatás megvalósítása mellett fontos a kutatók képzése, karrierfejlesztési terv kialakítása és olyan 
tudás megszerzése, mely különbözik a kutató szakmai tudásától. 
 

 Az ösztöndíj az ERC után a második legnagyobb jelentőségű támogatás egy kutató életében. 

 Tapasztalt kutatók pályázhatnak (ez a definíció nem életkorhoz, hanem kutatási tapasztalathoz 
kötött. Tapasztalt kutatónak minősül az, aki PhD-val rendelkezik, akkor is, ha azt kevesebb, mint 
4 év alatt szerezte meg, illetve ha teljes munkaidőben foglalkoztatott kutatóként több mint 4 év 
a kutatási tapasztalata van.) 

 A kutató a pályázati felhívás beadási határidejétől számított 3 év alatt nem tölthetett el, illetve 
nem végezhette fő tevékenységét több mint 12 hónapig abban az az országban, ahol nyertes 
projekt esetén a kutatást folytatni fogja (standard mobilitási szabály). 

 A projekt költségvetésének tervezésekor a munkaprogramban meghatározott egységköltségeket 
és az országspecifikus szorzókat kell alapul venni. Irányadó a mobilitásban részt vevő kutatók 
tekintetében: mobility allowance, living allowance, family allowance; a fogadó intézmény 
esetében: kutatási, képzési és hálózatosodás valamint a management és közvetett költségekre 
vonatkozó egységköltség. 

 A kiírás bottom-up megközelítésű, bármilyen tudományterületről várják a pályázókat, nincsenek 
előre meghatározott tématerületek; 

 Egyéni ösztöndíj; a kutató nyújtja be a fogadóintézménnyel együtt.  

 A világ bármely országának állampolgárságú kutatója benyújthatja. 

 A projektek általában 24 hónaposak. 

 A fogadóintézménynél kell lennie egy supervisornak, aki a pályázat benyújtásától a projekt 
végrehajtásáig mentorálja a kutatót, így a karrier és képzési terv kidolgozásában, konferenciák 
kiválasztásában, melyen részt vesz, publikációs terv kialakításában). 

 Várható beadási határidő: 2019. szeptember 11. 17 óra és 2020. szeptember 09. 17 óra 
 

Két típusa: 

https://erc.europa.eu/
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1. European fellowship 

 Ez a típusú ösztöndíj vagy Európán belüli mobilitásra ad lehetőséget vagy a világ bármely 
országából az EU tagállamába vagy a H2020-hoz társult országban megvalósítandó 
projekthez nyújt támogatást; így pl. vissza lehet hozni más európai országba kitelepült 
kutatót Magyarországra, figyelembe véve a mobilitási szabályt (standard EF) 

 Lehetőséget nyújt arra, hogy a kutatói karriert megszakító kutatók visszatérhessenek a 
kutatói pályára; mobilitási szabály: a benyújtási határidő előtti minimum 12 hónapig 
nem végezhetett a pályázó kutatási tevékenységet és a beadási határidő előtti 5 évben 
nem tölthetett 3 évnél több időt a fogadó intézmény országában (CAR- career restart). 

 Vissza lehet hozni Európába, így pl Magyarországra is az Európán kívülre vándorolt 
kutatókat (mobilitási szabály: a beadási határidő előtti 5 évben nem tölthetett 3 évnél 
több időt a fogadó intézmény országában a pályázó) (RI- reintegration). 

 Lehetőséget nyújt arra, hogy nem akadémiai szektorban dolgozó kutató akadémiai 
szektorban valósítsa meg a projektjét. (mobilitási szabály figyelembevételével, ami 
szerint a beadási határidő előtti 5 évben nem tölthetett 3 évnél több időt a fogadó 
intézmény országában a pályázó) (SE- society and enterprise panel) 
 

2. Global fellowship 

 A kutatóknak arra ad lehetőséget, hogy Európán kívül valósítsák meg a projektjüket, 
azonban kötelező visszatérési szakasz van Európába, 12 hónapos időtartamra. 

 Európán belüli secondment is lehetséges, de csak nem akadémiai szférában. 

 
További információ: H2020 MSCA IF  

 
 
A 2018-2020 időszakra szóló munkaprogramba az Európai Bizottság egy új ösztöndíj lehetőséget a 
„widening fellowship”-et épített be. Az ösztöndíj célja, hogy csökkentse a nyugat és kelet-közép európai 
országok között fennálló mobilitásbeli különbségeket.  Az ösztöndíj beadási határidejére, értékelési 
kritériumaira és minden egyes pályázati feltételre a MSCA program szabályai az irányadók. 
A widening programban minden beadott MSCA pályázat automatikusan átkerül ebbe a konstrukcióba, 
ha: 

 a beadott pályázat pontszáma meghaladja az elérhető pontszám 70%-t,  

 befogadó intézmény az országok valamelyikében van, ahol az éves GDP nem éri el az EU átlag 

70%-t, így pl. Magyarországon és  

 a beadásnál nem választotta ki a pályázó, hogy nem akar bekerülni ebbe a lehetőségbe. 

Mindez azt jelenti, hogy a több mint 3 éve külföldön tartózkodó tapasztalt kutatót vissza lehet hozni 
MSCA IF programmal egyetemünkre, melynek forrása már nem csak a H2020 MSCA programja, hanem a 
„spreading excellence and widening participation” (Widespread) program.  
 
2019-baen a Widespread programban 6 millió euró áll rendelkezésre. A programban támogatott kutató 
nem MSCA ösztöndíjas, hanem Widespread ösztöndíjas lesz. 
 
 

További információk: WIDESPREAD_WP és  MSCA_WP  
 

 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf


 

 

Oldal 5 / 16 

  

H2020 Marie Skoldowska Curie program innovatív képzési programjai 
(MSCA ITN) 
 
A program céljai: 

 Innovatív kutatók új generációjának képzése, kihívásokra való felkészítése; 

 Kiváló strukturált kutatási és képzési program nyújtása a programban részt vevő fiatal kutatók 

számára valamint a kutatási témával kapcsolatos és kiegészítő kompetenciák fejlesztése  

 Kibővült karrierlehetőségek biztosítása az akadémiai és a nem-akadémiai szférában, nemzetközi, 

interdiszciplináris és interszektorális mobilitáson keresztül  

 

fogadó intézmények: EU tagállam vagy H2020-hoz társult országban működő 

jogalanyok 

programban résztvevő kutatók Csak kezdő kutatókat támogat a program (kutatói 

tapasztalat<4 év) 

Ösztöndíj hossza: 3-36 hónap  

Projekt futamidő:  
 

48 hónap 

megvalósítás formája csak konzorciumban nyújtható be 

várható beadási határidő:  2019. január 15 és 2020. január 09. 17 óra 

Támogatás mértéke függ a betervezett emberhónapok számától  (A 
munkaprogram tartalmazza az egy hónapra megállapított 
unit cost-ot) 

 

Alprogramjai 

 European training network, (ETN) 

 European joint doctorates, (EJD) 

 European Industrial doctorates (EID) 

ETN EJD EID 

Konzorciumban valósulhat 
meg: min 3 egymástól 
független jogalany 3 különböző 
tagállamban 
 

Konzorciumban valósulhat 
meg: min 3 egymástól 
független akadémiai szektor 
jogalanya 3 különböző 
tagállamban 
 

Konzorciumban valósulhat 
meg: min 2 egymástól 
független jogalany 2 különböző 
tagállamban 
Legalább egy tag az akadémiai 
szektorból és legalább egy 
nem- akadémiai szektorból 
 

Max 540 emberhónap 
támogatható 
 

Max: 540 emberhónap 
támogatható 
 

Max: 180 emberhónap 
támogatható, ha 2 tagú a 
konzorcium 
 

Secondment: max 30% 
 

Secondment max 30% 
 

Legalább 50% az ösztöndíj 
idejének nem akadémiai 
szektorban 
 

 
további információ:  H2020 MSCA ITN  
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
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CELSA pályázat 
 
A CELSA Research Fund  pályázatára olyan projekteket várnak, melyekben a CELSA - a Leuveni Katolikus 
Egyetem kezdeményezésére  megalakult Central Europe Leuven Strategic Alliance - 
partnerintézményeinek kutatói működnek együtt. 
 
A pályázat egyik feltétele, hogy a projektekben minimum két olyan kutatónak kell részt vennie, akik a 
szervezet más-más partnerintézményeiből érkeznek, de egyikük mindenféleképpen a Leuveni Egyetem 
munkatársa. A program távolabbi célja továbbá az, hogy a támogatott projektek később más páneurópai 
kutatási és innovációs alapok – mint például a Horizon 2020 – pályázatain is sikerrel szerepeljenek 
 
Beadási határidő: 2018. október 26. 
 
További információk: CELSA pályázat 
 
 

A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális 
felhívások 
 
Megjelent az Európai Innovációs Tanács felhívása a járványok korai 
felismerését célzó Horizon 2020 díjról 
 
Évente globális szinten 1 millió halálesetet regisztrálnak a más élőlényekről emberre átkerülő kórokozók 
okozta betegségek következtében.  A globalizáció, a nem tervszerűen megvalósuló urbanizáció,a 
környezeti változások, mint pl klímaváltozás jelentős hatással vannak ezen betegségek megjelenésére és 
terjedésére. 
 
Az újonnan elindított felhívás célja olyan prototípus támogatása, mely előrejelzi és monitorozza az olyan 
kórokozók okozta betegségek megjelenését és kitörését, mint a malária, zika vírus, Dengue vagy sárga 
láz. Elvárás, hogy a különböző forrásokból származó nagyszámú adatot integrálja a prototípus.  
 
Beadási határidő: 2020. szeptember 1. 
 
A díj értéke: 5 millió EUR  
 
További információk: Horizon2020 Prize epidemics  

 
 
Európai emlékezet projektek 
 

Az Európai Bizottság az Európa a polgárokért program keretében pályázatot hirdet Európai emlékezet 
projektek támogatására. A pályázattípus célja, hogy hozzájáruljon az Európai Unió történelmének és 
sokszínűségének jobb megértéséhez. 

A pályázat keretében a modernkori Európa történelmében létrejött önkényuralmi rendszerek 
kialakulásának okait vizsgáló, valamint a rezsimek által elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést 
szolgáló projekteket, valamint a közelmúlt európai történelmének más meghatározó pillanatait és 
mérföldköveit érintő projekteket támogatnak. A támogatott projekteknek nemzetközi szinten kell 
megvalósulniuk, vagy egyértelmű európai dimenzióval kell rendelkezniük. 

https://www.elte.hu/content/megalakult-a-celsa.t.11671
http://celsalliance.eu/call.html
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_epidemics
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A projekt időtartama legfeljebb 18 hónap lehet. Az elnyerhető támogatás összege projektenként 100 
ezer euró.  

 
Benyújtási határidő: 2019. március 1. 

További információk: Európai emlékezet projektek 

 

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány pályázatai 
 
 
Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási 
területen folytatott együttműködést támogatja. A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, 
amelyek témája mindkét ország történelmi gyökereit és aktuális vagy jövőbeni fejlődési folyamatait 
érintik, és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot. Szlovák és cseh partnerek is bevonhatók az 
együttműködésbe. 
 
Támogatott tevékenységi kör 
 

 közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram keretében, közös 
képzés, osztrákoknak mesterképzés lehetősége Magyarországon 

 tudományos anyagok elkészítése céljából történő tartózkodások 

 hallgatói szakmai csoportok, doktori iskolák hallgatóinak rövid ausztriai tartózkodása a 
professzor szakmai vezetésével, 

 felsőoktatásban oktatók, PhD-hallgatók rövid (maximum 3 nap) ausztriai és magyarországi 
tartózkodása a másik országban történő kapcsolatfelvétel céljából 

 magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok (beadási határidő október 30.), 

 publikációk illetve azok nemzetközi szaklapokban történő megjelentetésének anyagi 
támogatása, melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységéről, eredményről 
tájékoztatnak kizárólag a bölcsészettudomány területén lehetséges, ebből eredő anyagi 
haszonnal nem lehet számolni. 

 szemeszter ösztöndíjak doktori hallgatóknak, kutatói és nyelvi ösztöndíjak Ausztriában és 
Magyarországon 

Benyújtási határidő: 2019. október 30. 

További információk: OMAA pályázatai 

 
H2020 ERA Chair pályázati felhívás 
 
Várhatóan július végén megnyitásra kerül a H2020 program „spreading excellence and widening 
participation” munkaprogramja keretében az ERA Chair felhívás. 
 
A felhívás célja olyan egyetemek, kutatóintézetek támogatása, amelyek stratégiai fontosságúnak tartják 
a magas kvalitású humánerőforrás kialakítását és fenntartását egy kiemelkedő minőségű és tudású 
kutató (ERA Chair holder) irányítása alatt. Cél továbbá, hogy ezzel egyidejűleg a szükséges strukturális 

http://tka.hu/palyazatok/130/europai-emlekezet-projektek
http://omaa.hu/hu/projektantrage/
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változásokat is végrehajtsák az intézmények annak érdekében, hogy létrehozzák kiváló kutatási 
kapacitásukat. Az ERA Chair holder felépíti saját kutató csapatát, segíti a fogadóintézményt, hogy 
kutatási teljesítményét jelentősen növelje és hogy a kutatási támogatások elnyerésében jelentős javulást 
érjen el. 
 
Kutatáshoz kapcsolódó költségek nem számolhatók el, mert a cél az, hogy az ERA Chair Holder 
segítségével kutatási támogatást vonzzon be az egyetem. 
A felhívás bottom- up jellegű, vagyis bármely tudományterületről be lehet nyújtani pályázatot. 
 

támogatás időtartama max. 5év 

támogatás nagysága max 2,5 millió EUR 

rendelkezésre álló teljes keretösszeg  30 millió EUR 

beadási határidő 2018. november 15. 17 óra 

 
További részletek: H2020_ERA Chair  

 
 
H2020 Twinning pályázati felhívás 

 
A Twinning felhívás célja  

- a kevésbé k+f intenzív országok kutatóintézetei, egyetemei és a k+f intenzív országok 
kiemelkedő kutatóintézetei, egyetemei közötti kapcsolat erősítése és a köztük lévő szakadék 
csökkentése; 

- a fejlesztendő intézmény hírnevének és vonzerejének erősítése;  
- a fejlesztendő intézmény azon képességének növelése, hogy sikeresen induljon hazai, európai és 

egyéb nemzetközi pályázatokon 
 

Nemzetközi konzorciumban kell megvalósítani a tervezett projektet, legalább egy kevésbé k+f intenzív 
ország kutatóintézete, egyeteme és legalább kettő nemzetközileg vezető egyetem, kutatóintézet az EU a 
k+f intenzív országából. A konzorciumvezetőnek a fejlesztendő intézménynek kell lennie.  
A konstrukció révén az alábbi tevékenységek támogathatók: rövidtávú szakembercsere, virtuális 
képzések, workshopok, konferencia-részvétel, közös nyári iskolák szervezése, lebonyolítása, 
disszemináció, outreach tevékenységek; 

 
támogatás időtartama max. 3 év 
támogatás mértéke kb 800 000 EUR 
rendelkezésre álló keretösszeg 30 millió EUR 

beadási határidő 2018. november 15. 17h  

 
További információ: H2020 Twinning  

 
Transznacionális projektek támogatása, igazságügyi képzések 
megvalósítása céljából a polgárjog, büntetőjog és az alapvető emberi 
jogok területén 
 
A támogatás célja a közösségi jog hatékony és koherens alkalmazásának elősegítése a polgárjog, 
büntetőjog, alapvető jogok területén. Cél az igazságügyi alkalmazottak, így bírósági alkalmazottak, bírói 
végrehajtók, pártfogók valamint a büntetés-végrehajtási alkalmazottak képzése. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2018.html
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2018. évi felhívás prioritásai 
1. Képzések terén meglévő különbségek csökkentése 

- bírósági alkalmazottak, bírósági végrehajtók részére határon átnyúló képzések vagy jó képzési 

gyakorlatok cseréje, a polgárjog, büntetőjog valamint az alapvető jogok területén; 

- pártfogók valamint a büntetés-végrehajtási alkalmazottak határon átnyúló képzése melyek 

munkájukhoz kapcsolódik pl a börtönökben előforduló erőszakos cselekmények kapcsolódó 

radikalizmus megakadályozása vagy rehabilitációs programok 

2. Igazságügyi alkalmazottak képzése 
- szemináriumok,  

- határon átnyúló képzések, 

- trainingek szervezése legalább két különböző igazságügyi szakmai ágban dolgozók részére  pl 

bíró/ügyész, bíró/ügyvéd, ügyvéd/közjegyző, bírósági alkalmazottak/bírósági végrehajtók, 

bírósági szakértők/ bírósági fordítók, pártfogók/ büntetés-végrehajtási alkalmazottak annak 

érdekében, hogy ösztönözze a projekt a párbeszédet a különböző területen dolgozó igazságügyi 

alkalmazottak között 

A projekteknek transznacionálisnak kell lennie, legalább két különböző ország jogalanyának 
részvételével kell megvalósulnia. A felhívás várhatóan 2018. június 14-én nyílik meg. 
 

projekt futamideje nem haladhatja meg a 30 hónapot 

támogatási intenzitás 80% 

kérhető támogatás: min 30 000 EUR 

rendelkezésre álló keretösszeg: 5 350 000 EUR 

beadási határidő 2018. október 25. 17:00 

 
További részletek: JUST-JTRA-EJTR-AG-2018 
 

A Visegrádi Alap pályázatai 

A Nemzetközi Visegrádi Alap kis- és nagyösszegű, Visegrád+, valamint stratégiai támogatásaira várja a 

pályázatokat. Visegrádi Pályázat (kis- és nagyösszegű támogatások): a felhívás keretében a Visegrádi 

Négyek regionális együttműködését és a fenntarthatóságot szolgáló projektek támogathatók. A 

következő területeken lehet pályázni: kultúra és közös identitás; oktatás és kapacitásbővítés; innováció, 

kutatás-fejlesztés, vállalkozói tevékenység; a demokratikus értékek és a média; közpolitika és intézményi 

partnerségek; regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom; társadalmi fejlődés.  

 

Visegrád+ program: 18 hónapnál rövidebb projektek a Visegrádi Négyek országai, valamint a Nyugat-

Balkán és a Keleti Partnerség oroszágai közötti együttműködések támogatására. A program keretében a 

következő prioritású projektek támogathatók: egészségügy; oktatás; vidékfejlesztés; jó kormányzás, 

jogszabályok és jog; kommunikáció, média és az információhoz való hozzáférés; a civil társadalom 

fejlesztése, az emberi jogok és a kisebbségek támogatása. 

Stratégiai program: 12-36 hónapig tartó projektek évenként meghatározott prioritások alapján.  
 

Pályázati határidő: 2019. február 1. 

További információk: Visegrádi Alap pályázatai 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html
https://www.visegradfund.org/
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Generali Elsősegély Program közösségi pályázat 
 
A pályázat célja elsősegély témában a lakosság ismereteinek szélesítése erre szakosodott szakmai 
szervezetek közreműködésével.  
A pályázat témája laikus elsősegély oktatás középiskolás és felnőtt csoportok számára, 4 órában, a 
következő tematikával: betegvizsgálat, eszméletlen beteg, stabil oldalfektetés, légút-biztosítás, 
újraélesztés, légúti idegen test eltávolítása, vérzés, sebzések, kötözések, törés, rándulás, ficam, belső 
sérülések, égés, áramütés, mérgezések, szívinfarktus, stroke, ájulás.  
 
Az oktatásokat a Generali a Biztonságért Alapítvány szakmai partner szervezetek közreműködésével 
nyújtja, a pályázó által megjelölt helyszínen. Az oktatást képesített oktatók végzik, akik rendelkeznek a 
szükséges oktatási eszközökkel és anyagokkal.  
A képzésbe bevonható létszám: 30-50 fő. 
 
Pályázatot nyújthatnak be középiskolák, egyetemek, főiskolák, önkormányzatok, civil szervezetek, 
egyesületek. 
A pályázónak kell biztosítania az oktatás befogadására és gyakorlati foglalkozásokra alkalmas helyiséget, 
az oktatás időtartamára az áramot, világítást, fűtést. 
 
A megvalósítási időszak: 2018. január 5 – december 20. 
Pályázat beadási határideje és elbírálása folyamatos.  
 
További információk: Generali Elsősegély Program 

 

 

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány felhívás, a Magyarországi 
és Kárpát- Medencei Szakmai Konferenciatámogatási Program  

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány közgazdasági, pénzügyi, valamint bankszakmai és oktatás 
innováció témájú konferenciatámogatási programot hirdet a 2018-as évre. 

A megrendezésre kerülő konferencia időpontja lehet a következő évben, de a pályázatot 2018-ban kell 
benyújtani az Alapítványhoz. 

A programra jelentkezhetnek a magyarországi és a határon túli, Kárpát-medencei jogi személyiséggel 
rendelkező szervezetek, akik közgazdasági, pénzügyi, kiemelten bankszakmai és oktatás innováció 
témájú szakmai konferenciákat, fórumokat kutatói hálózatokat kívánnak szervezni, lehetőleg 
nemzetközileg is elismert előadók bevonásával. 

A pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint összegű támogatásra pályázhatnak. A pályázatok 
elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák.  

Pályázatok benyújtására február elejétől június végéig, illetve szeptember elejétől november végéig van 
lehetőség. A pályázatot legalább a tervezett konferencia előtt 3 hónappal be kell nyújtani. 

További információk: PADE konferenciatámogatás 

 
 

http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=78
http://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pade/v/magyarorszagi-es-karpat--medencei-szakmai-konferenciatamogatasi-program/
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Megfizethető és mindenki által hozzáférhető high-tech megoldások a 
humanitárius segítségnyújtás területén pályázati felhívás 
 
A humanitárius krízisek és katasztrófák mind számukban, mind komplexitásukban nőni fognak a 
következő 25 évben. 
Az Európai Innovációs Tanács célja sokkal hatékonyabb, sokkal fenntarthatóbb és innovatív megoldások 
támogatása, melyek a humanitárius segélyek optimalizáltabb felhasználását segíti elő, különösen az 
alábbi területeken: 

- menekültek részére segítségnyújtás; 

- ivóvíz, szennyvíz, higiénia; 

- energia; 

- egészség és gyógyászati kezelés; 

- nyílt kategória 

Valamennyi kategóriában egy nyertes kerül kiválasztásra, akik 1-1 millió EUR-t kapnak 
 
Részvételi szándék jelzése: 2019. szeptember 15. 
 
Beadási határidő: 2020. január 15. 
 
A felhívással kapcsolatos további információk: high-tech megoldások felhívás 

 
 
Horizon Díj – Mesterséges Fotoszintézis szintetikus üzemanyag 
előállításhoz 
 
 
A mesterséges fotoszintézis az egyik legígéretesebb új technológia, fenntartható üzemanyag termelésre. 
 
Az Európai Bizottság megnyitotta a Európai Innovációs Tanács Horizon Díját. Az 5 millió euró díjat annak 
a pályázónak ítélik oda, aki a napfény, a víz és a szén levegőből való kombinálásával, mesterséges 
fotoszintézis révén, fenntartható üzemanyag termelésre a legjobb innovatív megoldást fejleszti ki. 
 
Követelmények: 
 

- Teljesítmény: fényforrásból az üzemanyag-termelésbe való integrálás; az üzemanyagnak 
képesnek kell lennie arra, hogy egy kis motort meghajtson   

- az eszköz kereskedelmi potenciálja 
- Fenntarthatóság: környezeti teljesítmény/erőforrás felhasználás 

 
Egyéni pályázók, csoportok, szervezetek és cégek jelentkezhetnek.  
 
Regisztráció: 2020. június 29. 17:00:00 h-ig.  
Beadási határidő: 2021. február 3. 17:00:00 h.  
 
A felhívással kapcsolatos további információk: Horizon Díj 

 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid#value
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel


 

 

Oldal 12 / 16 

  

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 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 
 
 

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, nincsenek előre meghatározott tématerületek. Bármely 

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

Pályázatok bírálatára évente kétszer kerül sor, az aktuális beadási határidő 2018. november 29. 12:00.  

 

A kiírással kapcsolatos további információk: COST  

 

 
 
 
 
 
 
 

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.cost.eu/participate
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A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 
 

 
H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 

JUST-JTRA-EJTR-AG-2018 2018. október 25. 17:00 

H2020_ERA Chair 2018. november 15. 17:00 

H2020 Twinning 2018. november 15. 17:00 
COST 2018. november 29. 12:00 

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

Visegrádi Alap pályázatai 2019. február  1. 

High-tech megoldások 2020. január 15. 

Horizon2020 Prize epidemics 2020. szeptember 1.  
Horizon Díj 2021. február 3. 

H2020 MSCA IF 
2019. szeptember 11. és 2020. szeptember 09. 17 
óra 

H2020 MSCA ITN 2019. január 15 és 2020. január 09. 17 óra 

H2020 ERC-CoG 2019.02.07. 17 óra 

H2020 ERC AdG 2019.08.29.17 óra 

H2020 ERC SyG 2018.11.08.17 óra 

 
 
Hazai finanszírozású pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 

PADE konferenciatámogatás 
2018. február elejétől június végéig, szeptember 
elejétől november végéig 

Generali Elsősegély Program egész évben folyamatos 

 
 
 
Eredmények 
 
H2020 Program  

 

A Werner Norbert (TTK Fizikai Intézet) témavezetésével benyújtott, „High Energy Rapid Modular 

Ensemble of Satellites, Scientific Prototype” című projekt 66 250 EUR összegű támogatásban részesült.  

 

Az „A European AI On Demand Platform and Ecosystem” című pályázat Lukács András (TTK 

Számítógéptudományi Tanszék) témavezetésével 15 625 EUR támogatást nyert el.  

 

Interreg Program 

 

A Bakó Balázs (ELTE-SEK Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ) témavezetésével 

benyújtott, „Kompetencia-alapú oktatás az alsófokú oktatásban az osztrák-magyar határrégióban” című 

projekt 387 181 EUR összegű támogatásban részesült.  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2018.html
http://www.cost.eu/participate
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=6731&user=Anonymous
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main
https://www.visegradfund.org/
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid#value
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_epidemics
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
http://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pade/v/magyarorszagi-es-karpat--medencei-szakmai-konferenciatamogatasi-program/
http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=78
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Erasmus Mundus Program  

 

Erasmus Mundus közös neveléstudományi mesterképzés indul a PPK-n, egy új nyertes pályázatnak 

köszönhetően az ELTE Halász Gábor (PPK Neveléstudományi Intézet) témavezetésével bekapcsolódhat a 

már öt éve folyó „Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE)” elnevezésű 

Erasmus Mundus programba.  

Az Európai Bizottság négy évre 3,7 millió EUR támogatást biztosít a programot megvalósító konzorcium 

számára, amely összesen 82 ösztöndíjas számára nyújt képzést 2019-től kezdődően. 

 

 

Erasmus+ Program 

 

„A Kreatív Demokrácia újragondolása a tanárképzésben” és „Az inklúzió segítése oktatással: szakmai 

dilemmák a gyakorlatban” című pályázatok Kopp Erika (PPK Neveléstudományi Intézet) témavezetésével 

20 664 EUR, illetve 35 105 EUR összegű támogatást nyertek el.  

 

A Bajzáth Angéla (TÓK Neveléstudományi Tanszék) témavezetésével benyújtott, „Interkulturális 

Koragyermekkori Nevelés – Curriculum design szakembereknek” című projekt 47 920 EUR összegű 

támogatásban részesült.  

 

A Jean Monnet program keretében a Sonnevend Pál (ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszék) témavezetésével 

benyújtott „Az EU alapvető értékeinek jogi érvényesítése” című pályázat 29 484 EUR támogatást nyert 

el. 

 

 

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament tolmácsképzést támogató pályázatai 

 

A BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék Horváth Ildikó témavezetésével három nemzetközi pályázatot 

is elnyert, a „European Masters in Conference Interpreting” projekt 53 000 EUR, a „Quality assurance – 

European Masters in Conference Interpreting Consortium 2018-19” 123 827 EUR, a Creating synergies 

between an EMCI and a PSI/court interpreting course” című projekt pedig 11 782 EUR támogatásban 

részesült. 

 

 

 

A Pályázati Központ elérhetőségei 
 

 

A Pályázati Központ címe:  

1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. IV. emelet  

E-mail: palyazat@kancellaria.elte.hu  

 

Vezetője: 

Jaloveczki László, igazgató 

Telefon: 411-6500 /4458, E-mail: jaloveczki.laszlo@kancellaria.elte.hu  

  

 

Munkatársaink 

 

Kiemelt Projektek Projektmenedzsment Osztály 

Pintér Zsolt, igazgatóhelyettes 

http://www.marihe.eu/
mailto:palyazat@kancellaria.elte.hu
mailto:jaloveczki.laszlo@kancellaria.elte.hu
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Telefon: 94/504-447 E-mail: pinter.zsolt@sek.elte.hu  

 

Borissza Tibor, projektmenedzser (EFOP projektek) 

Telefon: 411-6500 /4289, Email: borissza.tibor@kancellaria.elte.hu 

 

Boronkay Viktória, projektmenedzser 

Telefon: 94/504-447, E-mail: boronkay.viktoria@sek.elte.hu   

 

Juhász Ervin, projektmenedzser 

Telefon:411-6500/4289, E-mail: juhasz.ervin@kancellaria.elte.hu  

 

Orbán Ildikó, projektmenedzser (EFOP projektek) 

Telefon: 411-6500 /4290, Email: orban.ildiko@kancellaria.elte.hu 

 

 

Koordinációs és Pályázati Menedzsment Osztály 

dr. Gulyás Ágnes, igazgatóhelyettes 

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 referens  

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

  

Csiszer Sarolt, pályázati asszisztens  

Telefon: 411-6500 /4294, Email: csiszer.sarolt.anna@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, igazgatóhelyettes 

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

 

Bárcziné Molnár Alexandra, pénzügy monitoring 

Telefon: 411-6500/2206, E-mail: molnar.alexandra@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, pénzügyi referens (OTKA pályázatok) 

Telefon: 411-6500/2158, E-mail: kucsma.gabriella@kancellaria.elte.hu  

 

mailto:pinter.zsolt@sek.elte.hu
mailto:borissza.tibor@kancellaria.elte.hu
mailto:boronkay.viktoria@sek.elte.hu
mailto:juhasz.ervin@kancellaria.elte.hu
mailto:orban.ildiko@kancellaria.elte.hu
mailto:gulyas.agnes@kancellaria.elte.hu
mailto:buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu
mailto:forhecz.agota@kancellaria.elte.hu
mailto:csiszer.sarolt.anna@kancellaria.elte.hu
mailto:szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu
mailto:plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu
mailto:molnar.alexandra@kancellaria.elte.hu
mailto:csoke.ildiko@kancellaria.elte.hu
mailto:gyarmati.erika@kancellaria.elte.hu
mailto:kovacs.zsuzsa@kancellaria.elte.hu
mailto:kucsma.gabriella@kancellaria.elte.hu
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Móra Erika, pénzügyi referens (OTKA pályázatok) 

Telefon: 411-6500/2902, E-mail: mora.erika@kancellaria.elte.hu  

 

 
 
Vállalati Együttműködéseket Koordináló Osztály 

Horváth János, igazgatóhelyettes 

Telefon: 411-6500 /4288, E-mail: horvath.janos@kancellaria.elte.hu  

 

Raj Zsófia, ipari kapcsolatok szakértő 

Telefon: 411-6500/4293, E-mail: raj.zsofia@kancellaria.elte.hu 

 

Turcsics István, ipari kapcsolatok szakértő 

Telefon: 411-6500/4293, E-mail: turcsics.istván@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:mora.erika@kancellaria.elte.hu
mailto:raj.zsofia@kancellaria.elte.hu
mailto:turcsics.istván@kancellaria.elte.hu
https://www.facebook.com/eltepik

