
 

 

 

Hazai pályázati hírek 

 
25 ELTE kutató nyerte el a Bolyai Ösztöndíjat 
A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium a szakértői értékelések és a kollégiumok javaslatai alapján 
döntött a nyertes pályázatokról. Az ösztöndíjat idén 152 kutató nyerte el, közülük 25 Egyetemünkön 
folytathat kutatómunkát.  
Bővebben… 
 
4 új Lendület kutatócsoport indulhat az ELTE-n 
Megszületett a döntés a Magyar Tudományos Akadémia 2022.évi Lendület felhívásának nyerteseiről. 
A 19 nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutató közül 4 az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
kezdheti meg ígéretes kutatásait. 
Bővebben… 
 
 
Nemzetközi pályázati hírek 
 
 
Horizon Europe Program jelenleg nyitott felhívásai tematikus bontásban 
 
 
Frissültek a Horizon Europe egyes munkaprogram-tervezetei 
Módosultak a Horizon Europe egyes munkaprogramjainak tervezeteit. A 2, 3, 5, és 6. munkaprogramok 
megtalálhatóak a Tudástárban. A 3. és 5. klasztereket érintő dokumentumok immár határidőket és 
költségvetést is tartalmaznak. 
 
 
European Education and Innovation Summit 
Június 23-án került sor az Európai Oktatási és Innovációs konferenciára, melynek célja az volt, hogy az 
európai oktatás és innováció kulcsszereplői megosszák tudásukat és inspiráló tapasztalataikat az 
innovatív oktatási módszerek kapcsán, valamint hogy kapcsolatok épüljenek az oktatás és felsőoktatási 
közösségek, és az őket körülvevő innovációs ökoszisztémák között.  
Bővebben… 
 

https://pak.elte.hu/content/25-uj-bolyai-osztondijas-az-elte-n.t.28239
https://pak.elte.hu/content/25-uj-bolyai-osztondijas-az-elte-n.t.28239
https://pak.elte.hu/content/negy-uj-lendulet-kutatocsoport-indulhat-az-elte-n.t.28086
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/palyazas/aktualis-felhivasok
https://pak.elte.hu/content/tudastar-anyagok.t.27046?m=7695
https://pak.elte.hu/content/european-education-and-innovation-summit.t.28367


 
 
Lehetőségek és kihívások a Horizon Europe Cluster 6 kapcsán 
A Visegrádi Négyek brüsszeli kirendeltségei június 13-án fél napos konferenciát rendeztek a Horizon 
Europe 6. klaszterének (Élelmiszer, biogazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezet) 
kapcsán, a pályázati konstrukcióban történő részvétel előnyeire és kihívásaira koncentrálva. 
Az workshop online is követhető volt és visszanézhető  
 
 
European Research and Innovation Days 
Az Európai Bizottság 2022. szeptember 28-29-én, a virtuális térben rendezi az European Research and 
Innovation Days elnevezésű két napos konferenciát. Az esemény keretében döntéshozók, kutatók, 
vállalkozók és állampolgárok számára nyílik lehetőség arra, hogy termékeny vitát folytassanak Európa 
és a világ kutatási és innovációs jövőjéről. 
Bővebben… 
 
 
EU talajmisszió: 95 millió eurós pályázat indul 
Az Európai Bizottság többek között a talaj szennyeződés mentesítésre és újrahasznosításra vonatkozó 
stratégiákat, valamint innovatív ötleteket keres a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló 
gyakorlatok megvalósítására. A pályázat benyújtásának határideje 2022. szeptember 27. 
Bővebben… 
 
 
Új pályázati felhívás a megújuló energiaforrások terén globális vezető szerephez hozzájáruló 
projektekre 
Május 26-tól új pályázati felhívás keretében lehet pályázni olyan projektekre, amelyek hozzájárulnak a 
megújuló energiaforrások terén a globális vezető szerephez. 
Bővebben… 
 
 
Öt pályázati felhívás a rákkutatásra az Egészségügyi program keretében 
Az Európai Bizottság az Egészségügyi Program keretében öt pályázati felhívást tett közzé a 
rákkutatással kapcsolatban. A témák középpontjában a rákkutatás és infrastruktúráinak javítása és 
megerősítése, a rákellenes kezelések optimalizálása, az európai rákbetegek digitális központjának 
létrehozása, a nemzeti rákmissziós központok létrehozása és az uniós rákmissziót támogató hálózat 
létrehozása áll.  
Bővebben… 
 
 
A Ciprusi Egyetem felhívása MSCA projekthez történő csatlakozásra 
A Ciprusi Egyetem (UCY) ONISILOS COFUND fellowship programja 2002. szeptember 20-ig posztdoktor 
kutatók jelentkezését várja titled “ONISILOS - Co-funding International, Interdisciplinary and 
Intersectoral research excellence at the University of Cyprus” elnevezésű projektjébe, amely a Horizon 
2020 MSCA programban nyert támogatást. 
Bővebben…   
 
 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/
https://pak.elte.hu/content/european-research-and-innovation-days.t.28369
https://rea.ec.europa.eu/news/eu-soil-mission-eu95-million-call-opens-2022-05-12_en
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https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/redirection/link/aHR0cHM6Ly9oYWRlYS5lYy5ldXJvcGEuZXUvY2FsbHMtcHJvcG9zYWxzL2hvcml6b24tZXVyb3BlLWNhbmNlci1yZXNlYXJjaC1jYWxsc19lbg;
https://onisilos.ucy.ac.cy/home
https://bit.ly/3zpm67x,%20a%20Pályázati%20tájékoztató%20pedig%20ezen%20a%20linken%20található:%20https:/lnkd.in/eRZTihWK


 
Horizon Europe – „Hop-on” csatlakozás futó pályázatokhoz 
Újabb lehetőségek nyíltak a Horizon Europe már futó projektjeihez történő csatlakozásra, immár a 4., 
5. és 6. klaszterben is vannak már pályázható konzorciumok. A konzorciumok frissített táblázata 
megtalálható a Tudástárban. 
Bővebben… 
 

 
További információkat talál a Pályázati Központ weblapján és Facebook oldalán. Munkatársaink 
telefonon és e-mailen elérhetők. 
 

https://pak.elte.hu/content/tudastar-anyagok.t.27046?m=7695
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https://pak.elte.hu/
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https://pak.elte.hu/content/szervezet.t.2777?m=1449

