
 

 

Hazai pályázati hírek 

Megjelent az OTKA 2022. évi támogatott pályázatainak listája 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal februári/márciusi beadási határidővel közzétett 
pályázatai az idei évben is nagy érdeklődésre tartottak számot az ELTE kutatói körében. A három 
felhívásra összesen 143 pályázat került benyújtásra. Ezek közül 42 projekt szerepel a nyertesek listáján,  
több mint 1,5 Milliárd forintos támogatási összeggel, ami az országosan odaítélt támogatás 12 %-a. 
Bővebben… 
 

Magyari Enikő Élvonal pályázatot nyert el 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Élvonal - Kutatási Kiválósági Programjának 
keretében 10 kutatócsoport nyert el támogatást. Közülük Magyari Enikő, a Természettudományi Kar 
kutatója több mint 270 millió forintot fordíthat környezettudományi kutatásokra. 
Bővebben… 
 
 
Ismét megnyílt a pályázati lehetőség külföldi kutatók fogadására 
Megjelent az MTA Vendégkutatói Program 2023. évi pályázati felhívása nemzetközileg kiemelkedő 
külföldi kutatók 3-6 hónap időtartamú magyarországi kutatásának finanszírozására bármely 
tudományterületen. 
Bővebben… 
 
 
Nemzetközi pályázati hírek 
 
 
Horizon Europe Program jelenleg nyitott felhívásai tematikus bontásban 
 
ERC tájékoztató az ELTE-n 

A HistoGenes projekt kapcsán az ELTE-re látogat Laura Pierantoni, az European Research Council 
Executive Agency főtanácsadója, aki október 20-án 14.30 órai kezdettel tájékoztatót tart az 
Európai Unió Horizon Europe keretprogramjának ERC (European Research Council), felfedező 
kutatásokat támogató kiválósági programjáról.  
Bővebben… 
 

https://pak.elte.hu/content/megjelent-az-otka-2022-evi-tamogatott-palyazatainak-listaja.t.29495
https://pak.elte.hu/content/megjelent-az-otka-2022-evi-tamogatott-palyazatainak-listaja.t.29495
https://pak.elte.hu/content/magyari-eniko-elvonal-palyazatot-nyert-el.t.29441
https://pak.elte.hu/content/mta-vendegkutatoi-program-2023.t.29731
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/palyazas/aktualis-felhivasok
https://pak.elte.hu/content/erc-tajekoztato-az-elte-n.t.29985


 
Water4All pályázati felhívás 
Még lehet pályázni a Water4All európai partnerség felhívására. A Partnerség fő célja, hogy 
rendszerszintű átalakulásokat és változásokat ösztönözzön a teljes vízügyi kutatási és innovációs 
értéklánc mentén, elősegítve, hogy a kihívások gazdái és a megoldások szolgáltatói között 
együttműködés alakuljon ki, így hosszú távon mindenki számára biztosítható legyen a vízellátás 
biztonsága.   
A pályázás két lépcsőben zajlik, az előpályázatot október 31-ig lehet benyújtani. 
Bővebben… 

 
 
Webinárium a Horizon Europe „lump sum” típusú pályázatai kapcsán 
Az Európai Bizottság szervezésében október 20-án megrendezi a Lump Sum Funding in Horizon Europe: 
How does it work? How to write a proposal? c. webináriumot.  
Az esemény a következő linken követhető: 
Bővebben… 

 

Visszanézhető az Európai Bizottság által szervezett Horizon Europe Cluster 6 Coordinators' day 
Az információs nap a HE program 6. klaszterére (Élelmiszer, biomassza alapú gazdaság, természeti 
erőforrások, mezőgazdaság és környezet) vetítve a projektmenedzsment különböző feladatait járta 
körbe (pl. projekt beszámolás, IPR menedzsment, az eredmények hasznosításával kapcsolatos 
kötelezettségek, Open Science) 
Bővebben… 
 
 
Frissített munkaprogramok a Tudástárban 
A Tudástárban megtalálhatóak a Horizon Europe Cluster 4. Digital, Industry és Space (09.26.), valamint 
Horizon Europe, Cluster 6. Élelmiszer, biogazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és 
környezet (07.14.) 2023-24-es munkaprogramjainak legfrissebb tervezetei. 
 
 
További információkat talál a Pályázati Központ weblapján és Facebook oldalán. Munkatársaink 
telefonon és e-mailen elérhetők. 
 

https://pak.elte.hu/content/megjelent-a-water4all-partnerseg-elso-felhivasa.t.29235
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm
https://pak.elte.hu/content/visszanezheto-a-horizon-europe-cluster-6-coordinators-day.t.29989
https://pak.elte.hu/content/tudastar-anyagok.t.27046?m=7695
https://pak.elte.hu/
https://www.facebook.com/eltepalyazatikozpont
https://pak.elte.hu/content/szervezet.t.2777?m=1449

