
 

 

Hazai pályázati hírek 

A Bölcsészettudományi Kar 2022. október 17-én Pályázati Tájékoztató Napot szervezett a Kar 
oktatói, kutatói számára a Pályázati Központ és az Innovációs Központ részvételével 
A rendezvényt Bóna Judit dékánhelyettes és Plesoczki Mihály, a Pályázati Központ igazgatója nyitotta 
meg. 
Az érdeklődők tájékoztatást kaptak a legfontosabb hazai és nemzetközi kutatási és innovációs 
pályázatokról, különös tekintettel azokra, amelyekben a bölcsészettudományok képviselőinek 
pályázatait is várják. 
Bővebben… 
 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal újra megnyitotta kétoldalú tudományos és 
technológiai (TéT) együttműködés támogatására kiírt felhívás francia relációját 
A felhívás célja, hogy a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai együttműködési projektek 
elindítását, vagy létező együttműködések elmélyítését segítse a projektekhez kapcsolódó kutatói 
mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatásával az élettudományok, a 
természettudományok és a műszaki tudományok területén. 
Bővebben… 
 
Nemzetközi pályázati hírek 
 
Horizon Europe Program jelenleg nyitott felhívásai tematikus bontásban 
 
ERC tájékoztató az ELTE-n 
Október 20-án tájékoztatót tartott Alice Rajewsky, az ERC Executive Agency osztályvezetője az Európai 
Unió Horizon Europe keretprogramjának ERC (European Research Council) felfedező kutatásokat 
támogató kiválósági programjáról. Az online workshop vendége volt Dr. Szőllősi Gergely, az ELTE 
Biológiai Fizika Tanszékének adjunktusa, a GENECLOCKS című ERC projekt vezető kutatója. 
Bővebben… 
 
MSCA4Ukraine Fellowship Scheme – ösztöndíjprogram ukrajnai kutatók fogadására 
Az Orosz Föderáció ukrajnai inváziójára adott uniós válasz részeként az MSCA4Ukraine elnevezésű új 
ösztöndíjprogram az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült kutatóknak nyújt támogatást. Ez a 
támogatás lehetővé teszi számukra, hogy munkájukat az EU-tagállamokban, illetve a Horizont Európa 
társult országaiban működő, kutatással foglalkozó szervezeteknél folytassák. 
Bővebben… 

https://pak.elte.hu/content/btk-palyazati-tajekoztato-nap.t.30188
https://pak.elte.hu/content/ismet-palyazhato-a-magyar-francia-tet.t.7551
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/palyazas/aktualis-felhivasok
https://pak.elte.hu/content/erc-tajekoztato-az-elte-n.t.30471
https://pak.elte.hu/content/osztondijprogram-ukrajnai-kutatok-fogadasara.t.30465


 
Az Európai Bizottság tájékoztató anyagai „lump sum” típusú pályázatok kapcsán 
Az Európai Bizottság honlapján megjelent egy részletes tájékoztató a „lump sum” elszámolású 
pályázatok kidolgozásának és lebonyolításának segítésére. A dokumentum kitér a speciális, lump sum 
(átalány) finanszírozásban megvalósuló pályázatok benyújtása, értékelése és a támogatott projektek 
kezelése kapcsán felmerülő legfontosabb tudnivalókra. 
Bővebben… 
 

A NKFIH novemberi tájékoztató rendezvényei 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs hivatal novemberben két tájékoztató rendezvényt 
szervez: 
Nemzetközi kapcsolat- és konzorciumépítés, 11.15. 14.00 – 17.00 (hibrid formában) 
Egészségügyi pályázati lehetőségek, 11.24. 10.00 – 12.00 (online formában) 
 

Frissített munkaprogram-tervezetek a Tudástárban 
A Tudástárban megtalálhatóak Horizon Europe, Cluster 2. Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom 
(10.20.), a Horizon Europe, Cluster 6. Élelmiszer, biogazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság 
és környezet (10.21. végleges) és a Horizon Europe Misszók (10.21. végleges) 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/az-europai-bizottsag-tajekoztato-anyagai-lump-sum-tipusu-palyazatok-kapcsan.t.30469
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/nemzetkozi-kapcsolat-konzorciumepites
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-europa-palyazati-lehetosegek-egeszsegugy
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

