
 

 

Hazai pályázati hírek 

Négy nyertes ELTE kutatócsoport az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázatán 
A támogatott ELTE kutatócsoportok összesen 192 Millió forintot fordíthatnak a közoktatás fejlesztését 
szolgáló neveléstudományi kutatások megvalósítására. 
Bővebben… 
 

MTA – pályázati felhívás kétoldalú nemzetközi kutatási projektek mobilitási támogatására 
A támogatás célja az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében megvalósuló 2-3 éves 
nemzetközi kutatási projektek támogatása. 
Bővebben… 
 
MTA – pályázati felhívás nemzetközi konferenciaszervezés támogatására 
A támogatás célja a magyar tudomány nemzetközi elismertsége és kapcsolatainak fejlesztése 
érdekében Magyarországon vagy a felhívás 1. számú mellékletben felsorolt határon túli magyar 
tudományos szervezetek országaiban nemzetközi konferenciák, workshopok támogatása. 
Bővebben… 
 
 
Nemzetközi pályázati hírek 
 
 
Horizon Europe Program jelenleg nyitott felhívásai tematikus bontásban 
 
 
Szeptemberben jelenik meg a következő Biodiversa+ pályázati felhívás 
A Biodiversa+ európai partnerség a tervek szerint hivatalosan 2022. szeptember 8-án jelenteti meg új 
transznacionális felhívását a biológiai sokféleségnek és az ökoszisztémák változásainak a tudomány és 
a társadalom érdekében történő hatékonyabb transznacionális monitorozása témában.  
A felhívással kapcsolatban szeptember 20-án egy tájékoztató webináriumra is sor kerül. 
Bővebben… 
 
Megjelent a Water4All partnerség első felhívása 
A Water4All európai partnerség szeptember 1-jén jelentette meg első transznacionális felhívását. 
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A felhívás témája: vízkészlet-gazdálkodás: a hidroklimatikus természetű szélsőséges időjárási 
eseményekkel szembeni reziliencia, a hozzájuk való alkalmazkodás és hatásaik enyhítése, valamint a 
vízgazdálkodás eszközei 
Bővebben… 
 
Online tájékoztatók az Európai Bizottság szervezésében 
Az ősz folyamán az Európai Bizottság több alkalommal is előzetes regisztrációt nem igénylő, angol 
nyelvű tájékoztatót tart.  

- Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants - 2022. szeptember 27. és 
2022. november 30. 

- Horizon Europe Coordinators’ Day on Grant Management - 2022. október 4. 
Bővebben… 
 

Nyilvános konzultáció indult a természetalapú megoldásokra (NBS) vonatkozó európai kutatási és 
innovációs menetrend tervezetéről 
A H2020 programból finanszírozott NetworkNature projekt tervezete szeptember 18-ig elérhető 
nyilvános konzultáció keretében véleményezhető. 
A menetrend a tervek szerint 2023 közepén jelenik meg. 
Bővebben… 

 
Civil tudomány – jó gyakorlatok 
Az Európai Bizottság összeállított egy olyan információs csomagot, amely a civil tudomány (citizen 
science) inspiráló példáit mutatja be, ezáltal segíti a pályázókat abban, hogy a bevált gyakorlatokra 
építve tervezzék meg a Horizon Europe program adott pályázati felhívásaiban elvárásként megjelenő 
polgári és társadalmi szerepvállalást. 
Bővebben… 

 

Szeptember 20-ig pályázhatók az Innovative Health Initiative (IHI) partnerség első kiírásai 
Még pályázhatók az Innovative Health Initiative (IHI) partnerség első pályázati kiírásai a Funding and 
Tenders portálon. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. szeptember 20. 17.00 óra.  
Bővebben… 
 
 
Bővült a hop-on konzorciumok listája 
Frissült a hop-on pályázatban elérhető konzorciumok listája. A lista megtalálható a Tudástárban. A 
projektekkel kapcsolatos további leírás 
 
 
Frissített munkaprogramok a Tudástárban 
A Tudástárban megtalálhatóak a Horizon Europe 1. klaszter (Egészségügy), 2. klaszter (Kultúra, 
kreativitás és inkluzív társadalom), valamint 6. klaszter (Élelmiszer, biomassza alapú gazdaság, 
természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezet) 2023-24-es munkaprogramjainak legfrissebb 
tervezetei. 
 
 
További információkat talál a Pályázati Központ weblapján és Facebook oldalán. Munkatársaink 
telefonon és e-mailen elérhetők. 
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